
การนมสัการในพระวหิารและ
การรับใชบ้รรพชนของท่าน...
จะเสริมความตั้งใจมัน่ใหท่้าน 

อยูบ่นเสน้ทางพนัธสญัญา

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

จากข่าวสารของฝ่ายประธานสูงสุด, หน้า 4
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32 พระองค์ทรงพระชนม์!  
เราสรรเสริญนามน้ัน!

ปกิณกะ
8 ทีแ่ท่นพูด: ตะกร้าและขวด

โดย ชิเอโกะ เอน็. โอกาซากิ

10 เร่ืองราวประทบัใจในพระกติตคุิณ: 
เช้าวนัอาทติย์ทีแ่จ่มใสวนัน้ัน
โดย เอล็เดอร์โจเซฟ บี. เวร์ิธลิน

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

44 ภาพแห่งศรัทธา:  
ราโกโตมาลาลา อลัโฟเน

80 จนกว่าเราจะพบกนัอกี:  
ความเป็นจริงของการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์
โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั

เลียโฮนา เมษายน 2018

ข่าวสาร
4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด: 

ขณะทีเ่ราเดนิหน้าไปด้วยกนั
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

บทความพิเศษ
12 การเดนิทางอย่างโดดเดีย่วคร้ัง

สุดท้ายของพระผู้ช่วยให้รอด
โดย เชเคลล ์วอร์ดไลจ์
เทศกาลอีสเตอรปี์น้ีลองพิจารณา
วา่แง่มุมตา่งๆ ของการพลี
พระชนม์ชีพเพือ่การชดใช้ของ
พระผูช่้วยใหร้อดมีผลตอ่ทา่น
ระหวา่งการเดนิทางผ่านชีวติน้ี
อยา่งไร

18 ขอให้เราแบ่งปันความรู้ของ
เราเร่ืองพระผู้ช่วยให้รอด
โดยเอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั
เพราะความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็
ในปัจจุบันของเทคโนโลยีในยุคน้ี 
เราจึงมีวธีิแบ่งปันเรือ่งพระเยซู
ครสิตม์ากกวา่แตก่่อน

26 วสุิทธิชน: เร่ืองราวของศาสนจกัร— 
บทที ่3: แผ่นจารึกทองค�า
หลงัจากเทพโมโรไนเยือนโจ
เซฟ สมิธ โจเซฟเห็นแผ่นจารกึ
ทองค�าครัง้แรก

ภาพปก
ภาพประกอบโดย จอน แม็คนอตนั

4
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46 เส้นทางสู่ความสุขทีแ่ท้จริง
โดย เอล็เดอร์อลิูส์เสส ซวาเรส
ความสุขทีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนืพบ
ไดเ้มือ่ด�าเนินชีวติตามหลกัธรรม
แหง่พระกติตคิณุของพระเยซู
ครสิตเ์ทา่น้ัน

50 การแต่งงาน เงนิ และศรัทธา
โดย ซนัเดย ์ชิบูอิเค โอบาซี
ผมกบัคูห่มัน้ไดร้บั
การทดสอบศรทัธา
เมือ่เรามเีงนิไมพ่อ
เตรยีมงานแตง่

คนหนุ่มสาว

52 ค�าถาม & ค�าตอบ
ฉันจะท�าอะไรเพือ่ใหมี้ศรทัธา
เหมอืนเดมิ เหตใุดพระผู้เป็นเจ้า
ทรงยอมใหเ้กิดสงคราม

54 การสวดอ้อนวอน:  
กญุแจไขประจกัษ์พยานและการฟ้ืนฟู
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

58 อะไร ท�าไม และอย่างไร:  
รายละเอยีดของการฟ้ืนฟู
โดย เฟธ ซูเธอร์ลิน แบลค็เฮิร์ทส์
สมยัการประทาน การละทิง้ความ
เชือ่ และการฟ้ืนฟูประกอบเขา้
ดว้ยกันอย่างไร

62 ท�าความรู้จกัพระผู้ช่วยให้รอด
โดย ซาราห์ แฮนซนั
เราสามารถรูสึ้กสงบและมีจุด
ประสงคม์ากขึน้เมือ่เราใช้พระ
คมัภีรเ์รยีนรูเ้กีย่วกับพระเยซู
ครสิต์

เยาวชน

66 การฟ้ืนฟูมคีวามหมายต่อฉันอย่างไร
ใช้เกมจับคู่เรยีนรูเ้กีย่วกับ
เหตกุารณ์ตา่งๆ จากประวตัิ
ศาสนจักรทีส่่งผลตอ่ชีวติทา่นใน
ปัจจุบัน!

68 อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

69 บทเรียนอนัน่าพศิวง
โดย เอล็เดอร์วาเลรี ว.ี คอร์ดอน

70 ร้านรองเท้าของอาบูเอโล
โดย เรย ์โกลด์รัป
เวลาซึง่เหมาะทีสุ่ดทีจ่ะกลบัใจจาก
การเลือกไม่ดคีอืเดีย๋วน้ี

72 ส่องแสงของท่าน: กล้ามนี�า้ใจ!
คลอเดยีแบ่งปันวา่เธอสนับสนุน
และแสดงความมีน� ้าใจตอ่ผูอ้ืน่
อย่างไร

74 หายและพบ
โดย คาเอล เอส.
ผมหลงทางในป่า แตผ่มรูว้า่ผม
สามารถสวดอ้อนวอนและพระผู้
เป็นเจา้จะทรงช่วยผม

75 หน้านีข้องหนู

76 เร่ืองราวในพระคมัภร์ี:  
โยเซฟถูกขายไปในอยีปิต์
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้าระบายสี:  
พระเยซูตรัส “จงตามเรามา”

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลีย
โฮนาท่ีซ่อนอยู่ ใน
ฉบับน้ีได้หรอืไม่ 
ค�าใบ้: ท่านเรยีน

รูอ้ะไรจากปู่ย่า
ตายายของท่าน

46 68

54
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หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กลบัใจ (การ), 70
การฟ้ืนฟู, 26, 54, 58, 66
ความกรุณา, 72
ความสุข, 46
โจเซฟ สมิธ, 26, 54, 58, 66
ชดใช้ (การ), 10, 12, 80
ซ่ือสัตย์ (ความ), 70
ดลใจ (การ), 40, 42
ตาย (ความ), 10, 12, 26, 43, 80
แต่งงาน (การ), 50
เทคโนโลย,ี 18
บัพติศมา, 75
แบบอย่าง, 72, 76

ประจกัษ์พยาน, 12, 62
ประวติัศาสนจกัร, 26, 54, 66
ผู้น�าศาสนจกัร, 4
พระคมัภร์ี, 41, 52, 62, 76
พระคมัภร์ีมอรมอน, 26, 

54, 66
พระบิดาบนสวรรค์, 12, 46, 

52, 66, 74, 80
พระเยซูคริสต์, 4, 10, 12, 

18, 32, 66, 62, 66, 68, 
79, 80

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 8, 42, 
52, 66, 72

พระวหิาร, 40, 75

พนัธสัญญา, 4
ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 10, 12, 80
ละทิง้ความเช่ือ (การ), 54, 58
ศรัทธา, 46, 50, 52, 68
ศาสนา, 32
สงคราม, 52
สวดอ้อนวอน (การ), 26, 52, 

54, 74
ส่วนสิบ, 66, 69
ส่ือสังคม, 18
เสียสละ (การ), 12, 44
อีสเตอร์, 10, 12, 80
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อ่านบทความและส่งบทความ
ของท่านมาท่ี liahona .lds .org

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันไดแ้ละ
สร้างแรงบนัดาลใจ (เป็นภาษา

องักฤษ โปรตุเกส และสเปน) ท่ี 
facebook.com/liahona

บอกรับนิตยสารท่ี store .lds .org
หรือไปท่ีศนูยห์นงัสือ ถามผูน้�า

วอร์ด หรือโทร 1- 800- 537- 5971 
(สหรัฐและแคนาดา)

liahona.lds.org
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หมายเหตบุรรณาธิการ: ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ไดร้บัการวางมือมอบ
หน้าทีเ่ป็นประธานคนที ่17 ของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายเมือ่วนัที ่14 มกราคม ค.ศ. 2018 ท่านกล่าวค�าปราศรยัน้ีเมือ่วนัที ่ 

16 มกราคม ค.ศ. 2018 ระหวา่งการถ่ายทอดสดจากอาคารตอ่เตมิของ 
พระวหิารซอลท์เลค ท่านขอให้ตพีิมพ์ค�าพูดของท่านไว้ ในฉบับน้ี

พ่ีน้องที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้ารูสึ้กเป็นเกียรตทิี่ ไดอ้ยู่
กับท่านเช้าน้ี ส่ีวนัก่อนเราไดฝ้ังรา่งบุรษุผู้ยิ่งใหญ่ 
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า—ประธาน

โธมัส เอส. มอนสัน ไม่มีค�าพูดใดบรรยายความยิ่งใหญ่และ
ความสง่างามของชีวติท่านได ้ข้าพเจ้าจะจดจ�ามิตรภาพ
ของเราดว้ยความส�านึกคณุตลอดไปตอ่ส่ิงที่ท่านสอน
ข้าพเจ้า เวลาน้ีเราตอ้งมุ่งหวงัอนาคตดว้ยศรทัธาเต็มเป่ียม
ในพระเจ้าพระเยซูครสิตข์องเรา ผู้เป็นเจ้าของศาสนจักร

เมื่อสองวนัก่อนอัครสาวกที่มีชีวติอยู่ทัง้หมดประชุมกัน
ในห้องชัน้บนของพระวหิารซอลท์เลค ที่น่ันท่านเหล่าน้ัน
ตัดสินใจโดยพรอ้มเพรยีงกัน หน่ึง ให้จัดตัง้ฝ่ายประธาน
สูงสุดชุดใหม่ชุดน้ี และสอง ให้ข้าพเจ้ารบัใช้เป็นประธาน
ศาสนจักร ไม่มีค�าพูดใดบอกท่านได้ดีพอวา่ข้าพเจ้ารูสึ้ก
อย่างไรเมื่อพี่น้องชายของข้าพเจ้า—พี่น้องชายผู้ถือ
กุญแจฐานะปุโรหิตทัง้หมดที่ ได้รบัการฟ้ืนฟูผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธในสมัยการประทานน้ี—วางมือบน
ศีรษะข้าพเจ้าเพื่อแต่งตัง้และมอบหน้าที่ ให้ข้าพเจ้าเป็น
ประธานศาสนจักร น่ันเป็นประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์และ
เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

หน้าท่ีรบัผิดชอบของข้าพเจ้าต่อจากน้ันคือเล็งเห็น
วา่พระเจ้าทรงเตรยีมใครเป็นที่ปรกึษาของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะเลือกเพียงสองท่านจากอัครสาวกสิบสองท่าน 
ที่ข้าพเจ้ารกัมากได้อย่างไร ข้าพเจ้าส�านึกคุณอย่างสุด 
ซึง้ท่ีพระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนด้วยศรทัธาแรง 
กล้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณมากที่ประธานดัลลิน  
แฮรร์สิ โอ๊คส์และประธานเฮนรยี์ เบนเนียน อายรงิก์
ยินดีรบัใช้กับข้าพเจ้าในฐานะที่ปรกึษาท่ีหน่ึงและ
สองตามล�าดับ ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์กลับสู่
ต�าแหน่งของท่านในโควรมัอัครสาวกสิบสอง ท่านได้รับ
งานมอบหมายส�าคัญมากไปแล้วซ่ึงท่านมีคุณสมบัติ
คู่ควรแก่งานน้ันอย่างท่ีสุด

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ขณะที่เราเดนิหน้า
ไปดว้ยกัน

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดในแต่ละ
เดอืนจะไม่มอีกีต่อไป
ข่าวสารน้ีจะเป็นข่าวสารสุดทา้ยจากฝ่ายประธานสูงสุดท่ีจดั
พิมพใ์นนิตยสารรายเดือน ในอนาคต ฝ่ายประธานสูงสุดจะ
แบ่งปันข่าวสารส�าคญัตามความจ�าเป็นผา่นช่องทางต่างๆ 
ของศาสนจกัร รวมทั้งนิตยสารศาสนจกัรและ LDS .org
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ข้าพเจ้ายกย่องสรรเสรญิท่านและ
ประธานอายรงิก์ส�าหรบัการรบัใช้อย่าง
ดเีลิศในฐานะที่ปรกึษาของประธาน
มอนสัน ทัง้สองท่านเพียบพรอ้มดว้ย
ความสามารถ ทุ่มเท และไดร้บัการ
ดลใจ เราขอขอบคณุท่านอย่างสุด
ซึง้ เวลาน้ีแตล่ะท่านยินดรีบัใช้ ใน
ต�าแหน่งที่ตอ้งการท่านมากที่สุด

ในฐานะอัครสาวกผู้มีอาวโุสล�าดบั
ที่สอง ประธานโอ๊คส์จึงเป็นประธาน
โควรมัอัครสาวกสิบสองเช่นกัน แต่
เน่ืองจากการเรยีกให้ท่านอยู่ ในฝ่าย
ประธานสูงสุดและตามระเบียบของ
ศาสนจักร ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ 

บัลลารด์ผู้มีอาวโุสล�าดบัถัดไปจะท�า
หน้าที่รกัษาการประธานโควรมัดงั
กล่าว ฝ่ายประธานสูงสุดจะท�างานรว่ม
กับอัครสาวกสิบสองเพื่อเล็งเห็นพระ
ประสงคข์องพระเจ้าและด�าเนินงาน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์ ให้ก้าวหน้า

เราขอขอบคณุค�าสวดอ้อนวอนของ
ท่าน ค�าสวดอ้อนวอนที่เกิดขึน้ทั่วโลก
เพื่อเรา ในช่วงเช้าหลังจากมรณกรรม
ของประธานมอนสัน เด็กชายวยัส่ีขวบ
ช่ือเบนสันกล่าวค�าสวดอ้อนวอนเช่น
น้ัน ข้าพเจ้ายกค�าพูดมาจากจดหมาย
ของคณุแม่เขาที่เขียนถึงเวนดยี์
ภรรยาข้าพเจ้า เบนสันสวดอ้อนวอน

วา่ “พระบิดาบนสวรรค ์ขอบพระทัย
ที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันจะได้
พบภรรยาท่านอีก ขอบพระทัยส�าหรบั
ศาสดาพยากรณ์คนใหม่ ขอพระองค์
ทรงช่วยให้ท่านกล้าหาญและไม่กลัว
ที่ท่านยังใหม่อยู่ ขอทรงช่วยให้ท่าน
เตบิใหญ่แข็งแรงมีสุขภาพด ีขอทรง
ช่วยให้ท่านมีพลังเพราะท่านมีฐานะ
ปุโรหิต และขอทรงช่วยให้พวกข้า
พระองคเ์ป็นคนดเีสมอ”

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็น
ส�าหรบัเด็กเช่นน้ีและส�าหรบับิดา
มารดาผู้จรงิจังกับค�ามั่นสัญญาวา่
จะเป็นพ่อแม่ที่ชอบธรรมและตัง้ใจ

การรับใช้ในแต่ละวันของอัครสาวกเป็นวันแห่ง
การเรียนรู้และการเตรียมรับหน้าที่รับผิดชอบ
มากขึ้นในอนาคต
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—ส�าหรบับิดามารดา คร ูและสมาชิกทุกท่านผู้แบกภาระ
หนักแตย่ังรบัใช้ดว้ยความเต็มใจ กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื 
ข้าพเจ้าน้อมส�านึกคณุอย่างที่สุดส�าหรบัทุกท่าน

พระเจ้าทรงกมุหางเสือ
ขณะทีเ่รากา้วไปขา้งหน้าดว้ยกัน ขา้พเจา้เชือ้เชิญใหท่้าน

นึกถงึวธีิการอนัเป็นเลศิทีพ่ระเจา้ทรงใช้ปกครองศาสนจกัร
ของพระองค ์เมือ่ประธานศาสนจกัรถงึแกก่รรม ไมม่คีวาม
ลีลั้บเกีย่วกบัคนตอ่ไปทีจ่ะไดร้บัเรยีกใหร้บัใช้ ในต�าแหน่งน้ัน 
ไมม่กีารเลอืกตัง้ ไมม่กีารหาเสียง มเีพยีงการท�างานเงยีบๆ 
ตามแผนการสืบทอดทีพ่ระเจ้าทรงก�าหนดดว้ยพระองคเ์อง

การรบัใช้ ในแตล่ะวนัของอคัรสาวกเป็นวนัแหง่การเรยีน
รูแ้ละการเตรยีมรบัหน้าทีร่บัผดิชอบมากขึน้ในอนาคต การ
รบัใช้นานหลายทศวรรษของอัครสาวกคนหน่ึงเลื่อนล�าดบั

ความอาวโุสในต�าแหน่งของท่าน ระหวา่งน้ัน ท่านไดร้บั
ประสบการณ์ดว้ยตนเองในงานแตล่ะดา้นของศาสนจักร 
นอกจากน้ียังท�าให้ท่านคุน้เคยกับคนของแผ่นดนิโลก 
ตลอดจนประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และภาษาเมือ่งานมอบ
หมายพาทา่นไปทัว่โลกครัง้แลว้ครัง้เลา่ ขัน้ตอนการสืบทอด
ต�าแหน่งผูน้�าในศาสนจกัรมเีอกลกัษณ์ ไมม่ส่ิีงใดเทยีบได ้
จงึไมค่วรท�าให้เราประหลาดใจ เพราะน่ีคอืศาสนจักรของ
พระเจ้า พระองคม์ิไดท้รงท�างานตามวธิีของมนุษย์

ข้าพเจ้ารบัใช้ ในโควรมัอัครสาวกสิบสองภายใตป้ระธาน
ศาสนจักรห้าท่านที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเฝ้าดปูระธานแตล่ะ
ท่านไดร้บัการเปิดเผยและตอบรบัการเปิดเผยน้ัน พระเจ้า
ทรงสอนและทรงดลใจศาสดาพยากรณ์ของพระองคเ์สมอ
มาและจะทรงท�าเช่นน้ันเสมอ พระเจ้าทรงกุมหางเสือ เรา
ผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้กล่าวค�าพยานถึงพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์

จงด�าเนินต่อไปบนเส้นทางพนัธสัญญา ความต้ังใจม่ันของท่านว่าจะ
ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดโดยท�าพนัธสัญญากบัพระองค์และรักษา
พนัธสัญญาเหล่าน้ันจะเปิดประตูรับพรทางวญิญาณและสิทธิพเิศษ
ทุกประการทีม่ีให้
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ของพระองคท์ั่วโลกจะพยายามตอ่ไปเพื่อให้รูพ้ระประสงค์
ของพระองคแ์ละท�าตามน้ัน

จงอยู่บนเส้นทางพนัธสัญญา
ตอ่ไปน้ีข้าพเจ้าจะพูดกับสมาชิกแตล่ะท่านของ

ศาสนจักร จงด�าเนินตอ่ไปบนเส้นทางพันธสัญญา ค�ามั่น
สัญญาของท่านวา่จะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดโดยท�าพันธ
สัญญากับพระองคแ์ละรกัษาพันธสัญญาเหล่าน้ันจะเปิด
ประตรูบัพรทางวญิญาณและสิทธิพิเศษทุกประการที่มี ให้
ชาย หญิง และเด็กทุกหนแห่ง

ในฐานะฝ่ายประธานชุดใหม่ เราตอ้งการให้ท่านเริม่
นึกถึงเป้าหมายดงักล่าว เพราะเหตผุลน้ี เราจึงพูดกับท่าน
วนัน้ีจากพระวหิาร เป้าหมายที่จะให้เราแตล่ะคนพยายาม
ท�าคอืรบัเอ็นดาวเม้นท์ดว้ยพลังอ�านาจในพระนิเวศน์ของ

พระเจ้า รบัการผนึกเป็นครอบครวั ซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญา
ที่ท�าไว้ ในพระวหิารเพื่อเราจะมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัของ
ประทานอันส�าคญัที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า—น่ันคอืชีวตินิ
รนัดร ์ศาสนพิธีของพระวหิารและพันธสัญญาที่ท่านท�าไว้
ที่น่ันเป็นส่ิงส�าคญัของการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ชีวติ
ท่าน ชีวติแตง่งานและครอบครวัท่าน และความสามารถ
ในการตอ่ตา้นการโจมตขีองปฏิปักษ์ การนมัสการในพระ
วหิารและการรบัใช้บรรพชนของท่านที่น่ันจะเป็นพรแก่
ท่านให้ ไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวัและสันตสุิขเพิ่มขึน้ ทัง้
จะเสรมิความตัง้ใจมั่นให้ท่านอยู่บนเส้นทางพันธสัญญา

เวลาน้ี หากท่านออกนอกเส้นทาง ข้าพเจ้าเชือ้เชิญท่าน
ดว้ยความหวงัในใจข้าพเจ้า ขอให้ท่านกลับมา ไม่วา่ท่าน
มีข้อกังวลอะไร ไม่วา่ท่านมีความท้าทายอะไร มีที่ ให้ท่าน
ในศาสนจักรน้ี ศาสนจักรของพระเจ้า ท่านและอนุชนใน
รุน่ที่ยังไม่เกิดจะไดร้บัพรเพราะการกลับสู่เส้นทางพันธ
สัญญาของท่านตัง้แตบ่ัดน้ี พระบิดาในสวรรคข์องเรา
ทรงหวงแหนบุตรธิดาของพระองค ์และทรงตอ้งการให้
เราแตล่ะคนกลับบ้านไปหาพระองค ์เป้าหมายใหญ่ของ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย— 
คอืช่วยให้เราแตล่ะคนกลับมาบ้าน

ข้าพเจ้าขอแสดงความรกัอันลึกซึง้ตอ่ท่านทัง้หลาย—
ความรกัที่เพิ่มพูนตลอดหลายทศวรรษที่พบท่าน นมัสการ
กับท่าน และรบัใช้ท่าน ประกาศิตจากสวรรคท์ี่เราไดร้บัคอื
ไปช่วยทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คนเตรยีมโลก
ใหพ้รอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระเจา้ เราจะท�าส่ิง
น้ีดว้ยศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์โดยรูว้า่พระองค์
ทรงควบคมุดแูล น่ีคอืงานของพระองคแ์ละศาสนจักรของ
พระองค ์เราเป็นผู้รบัใช้ของพระองค์

ข้าพเจ้าประกาศความภักดตีอ่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
นิรนัดรข์องเราและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้ารูจ้ักทัง้สองพระองค ์รกัพระองค ์และให้ค�ามั่นวา่จะ
รบัใช้พระองค—์และรบัใช้ท่าน—ดว้ยลมหายใจที่ยังเหลือ
อยู่ตลอดชีวติข้าพเจ้า ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼ภา
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พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของ
ประทาน ความหลากหลาย 

และความแตกตา่งมากมายให้เรา แต่
ส่ิงจ�าเป็นคอืส่ิงที่เรารูเ้กี่ยวกับกันและ
กัน—วา่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของ
พระองค์

ความท้าทายของเราในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรคอืเราทุกคนตอ้งเรยีนรูจ้าก
กันเพื่อเราทุกคนจะรกักันและเตบิโต
ไปดว้ยกัน

หลักค�าสอนของพระกิตตคิณุเป็น
ส่ิงที่เราตอ้งมี ขาดไม่ได ้แตเ่ราเลือก
บรรจุภัณฑ์ ได ้ดฉัินขอยกตวัอย่าง
ง่ายๆ เพื่อให้เห็นความแตกตา่ง
ระหวา่งหลักค�าสอนของศาสนจักรกับ
บรรจุภัณฑ์ทางวฒันธรรม น่ีคอืขวด
ลูกพีชยูทาห์ แม่บ้านยูทาห์คนหน่ึง
ท�าไวเ้ป็นอาหารของครอบครวัเธอช่วง
หิมะตก แม่บ้านชาวฮาวายไม่บรรจุ
ผลไม้ลงขวด พวกเธอเก็บผลไม้พอ
กินสองสามวนัและใส่ ในตะกรา้แบบ
น้ีไว้ ให้ครอบครวัของพวกเธอ ตะกรา้
ใบน้ีมีมะม่วง กล้วย สับปะรด และ
มะละกอ . . .  แม่บ้านชาวโปลินีเซีย
เก็บไวเ้ป็นอาหารให้ครอบครวัเธอใน
สภาพอากาศที่ผลไม้สุกงอมตลอดปี

ตะกรา้และขวดเป็นภาชนะตา่งกัน 
แตข่องที่อยู่ข้างในเหมือนกันคอืผลไม้

ตะกร้าและขวด
โดย ชิเอโกะ เอน็. โอกาซากิ

ทีแ่ท่นพูด

ส�าหรบัครอบครวั ขวดถูกและตะกรา้
ผิดอย่างน้ันหรอื เปล่าเลย ถูกทัง้
สอง ทัง้ขวดและตะกรา้เป็นภาชนะ
ที่เหมาะกับวฒันธรรมและความ
ตอ้งการของผู้คน เหมาะกับส่ิงที่อยู่
ข้างใน ซ่ึงไดแ้ก่ผลไม้

ตอนน้ี อะไรคอืผลไม้ เปาโลบอก
เราวา่ “ส่วนผลของพระวญิญาณ
น้ันคอืความรกั ความยินด ีสันตสุิข 
ความอดทน ความกรณุา ความด ี
ความซ่ือสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน 
[และ] การรูจ้ักบังคบัตน” [กาลาเทีย 
5:22–23] ในความเป็นพี่น้องสตรขีอง
สมาคมสงเคราะห์ ในความเป็นพี่น้อง
ชายของโควรมัฐานะปุโรหิต ในการ
มารวมกันรบัส่วนศีลระลึกดว้ยความ
คารวะ ผลของพระวญิญาณท�าให้เรา
เป็นหน่ึงเดยีวกันในความรกั ปีต ิและ
สันติไม่วา่สมาคมสงเคราะห์อยู่ ใน
ไทเปหรอืตองกา ไม่วา่โควรมัฐานะ
ปุโรหิตอยู่ ในมอนแทนาหรอืเม็กซิโก 
และไม่วา่การประชุมศีลระลึกอยู่ ใน
ฟิจิหรอืฟิลิปปินส์

. . . เมื่อดฉัินไดร้บัเรยีกเข้าสู่ฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
ประธาน [กอรด์อน บี.] ฮิงคล์ีย์
แนะน�าดฉัินวา่ “คณุน�าคณุสมบัติ
พิเศษมาให้ฝ่ายประธานชุดน้ี คณุ

ข่าวเยีย่มสอนชุดใหม่น้ีเนน้ชีวติของสตรีท่ีอุทิศตนและข่าวสารของพวกเธอ คดัลอกมาจากหนงัสือ 
At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017)

เกีย่วกบัซิสเตอร์
โอกาซากิ

ชิเอโกะ นิชิมูระ  
โอกาซากิ (1926– 

2011) เติบโตในรัฐ 
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา  

ในครอบครัวชาวพทุธท่ีตน้ 
ตระกลูเป็นชาวญ่ีปุ่น เธอเขา้ร่วม 

ศาสนจกัรเม่ืออาย ุ15 ปี
ตอนนั้นซิสเตอร์โอกาซากิเร่ิมยอมรับ

ความซบัซอ้นของสถานะเช้ือชาติและ
วฒันธรรมของเธอ ดว้ยกงัวลวา่คนอ่ืน
จะมองเธอกบัคุณแม่อยา่งไรหลงัจาก
ทหารญ่ีปุ่นท้ิงระเบิดท่ีเพิร์ลฮาร์เบอร์ 
รัฐฮาวาย ซิสเตอร์โอกาซากิกบัคุณแม่
จึงรวบรวมและเผาของทุกอยา่งเก่ียวกบั
ญ่ีปุ่นท่ีพวกเธอมี แต่จากนั้นเธอกม็อง
กระจกและคิดวา่ “ฉนัไม่เคยไปเหยยีบ
ญ่ีปุ่นเลย ในหวัใจฉนัไม่ใช่คนญ่ีปุ่น แต่
ฉนัหนีตวัเองไม่พน้ ดวงตา สีผวิ และ
ผมของฉนัเป็นคนญ่ีปุ่น” 1

ซิสเตอร์โอกาซากิเผชิญกบัการเหยยีด
เช้ือชาติตลอดชีวติเธอ เธอเร่ิมสอน
หนงัสือทนัทีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
เม่ือความรู้สึกต่อตา้นญ่ีปุ่นยงัคงรุนแรง
ในสหรัฐ คุณแม่สามคนไม่ยอมใหล้กูๆ  
อยูใ่นชั้นเรียนของเธอ แต่ไม่นาน
ซิสเตอร์โอกาซากิกช็นะใจพวกเธอ 2

ซิสเตอร์โอกาซากิเป็นผูห้ญิงคนแรก
ท่ีไดรั้บใชใ้นคณะกรรมการองคก์าร
ช่วยของสตรีทั้งสามคณะ คร้ังแรกคือ
เยาวชนหญิง ตามดว้ยปฐมวยั แลว้ก็
สมาคมสงเคราะห์ 3

ข่าวสารน้ีเป็นบทความท่ีคดัลอกมา
จากค�าพดูการประชุมใหญ่สามญัเดือน
เมษายน ค.ศ. 1996 ของเธอเร่ืองความ
เป็นหน่ึงเดียวกนัและความหลากหลาย 
(มีการปรับเคร่ืองหมายวรรคตอนตาม
มาตรฐานท่ีใชใ้นปัจจุบนั)



 เมษายน 2018 9

จะเป็นที่รูจ้ักในฐานะตวัแทนของ
คนนอกเขตสหรฐัและแคนาดา . . . 
พวกเขาจะเห็นตวัแทนของความเป็น
หน่ึงเดยีวกับศาสนจักรในตวัคณุ” 
ท่านให้พรดฉัินวา่ลิน้ของดฉัินจะ
คลายขณะดฉัินพูดกับผู้คน 4

. . . [เมื่อดิฉันพูดในประเทศอื่น]  
ดิฉันรูสึ้กได้ว่าพระวิญญาณทรง
น�าค�าพูดของดิฉันไปสู่ ใจพวกเขา 
และดิฉันรู้สึกได้ว่า “ผลของพระ
วิญญาณ” น�าความรัก ปีติ และ
ศรัทธาของพวกเขากลับมาให้ดิฉัน 
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ดิฉันรูสึ้กได้ว่าพระวิญญาณทรงท�าให้
เราเป็นหน่ึงเดียว

พี่น้องทัง้หลาย ไม่วา่ผลของท่าน
คอืลูกพีชหรอืมะละกอ และไม่วา่
ท่านใส่อะไรในขวดหรอืในตะกรา้ 
เราขอบคณุท่านที่มอบให้ดว้ยความ
รกั พระบิดาในสวรรค ์ขอให้พวกข้า
พระองคเ์ป็นหน่ึงเดยีวและขอให้พวก
ข้าพระองคเ์ป็นของพระองค ์5 ดฉัิน
สวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. ด ูOkazaki, Lighten Up!, 48–50; Gregory A. 

Prince, “ ‘There Is Always a Struggle’: An 
Interview with Chieko N. Okazaki,” Dialogue: 
A Journal of Mormon Thought 45, no. 1 
(Spring 2012): 114–115.

 3. “Obituary: Okazaki, Chieko,” Deseret News, 
Aug. 7, 2011.

 4. ด ูPrince, “There Is Always a Struggle,” 121. 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เป็นที่ปรึกษาที่หน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุดเมื่อซิสเตอร์ โอกาซากิไดร้บั
เรยีกในปี 1990

 5. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:27.
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เ ราทราบวา่การฟ้ืนคืนชีวติคือ
อะไร—คือการรวมกันอีกครัง้ของ

วญิญาณและรา่งกายในรปูลักษณ์อัน
บรบูิรณ์ . . .

ท่านนึกภาพออกไหม ช่วงที่ดทีี่สุด
ของชีวติเราหรอื ไม่มีวนัป่วย ไม่มีวนั
เจ็บ ไม่มีวนัแบกรบัเรือ่งรา้ยๆ ที่บ่อย
ครัง้รมุเรา้เราในความเป็นมรรตยั

การฟ้ืนคนืชีวติเป็นแก่นความเช่ือ
ของเราชาวครสิต ์. . .

 . . . เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงลุก
ขึน้จากอุโมงค ์. . . พระองคท์รงท�าส่ิง
ที่ ไม่มี ใครท�าได ้พระองคท์รงท�าลาย
สายรดัแห่งความตาย ไม่ ใช่เฉพาะ
ส�าหรบัพระองคเ์ท่าน้ัน แตส่�าหรบัทุก
คนที่เคยมีชีวติ—คนเที่ยงธรรมและ
คนไม่เที่ยงธรรม . . .

 . . . พระองค์ทรงท�าให้ของ
ประทานน้ันมีผลต่อทุกคน และด้วย
การกระท�าที่งดงามน้ัน พระองค์ทรง
บรรเทาโทมนัสที่บั่นทอนจิตใจให้รูสึ้ก
หมดสิน้ทุกส่ิงทุกอย่างซ่ึงกัดกร่อน
จิตวิญญาณของคนเหล่าน้ันผู้สูญ

เสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ข้าพเจ้าคดิวา่วนัศกุรน้ั์นมืดมนยิ่ง

นักเมื่อพระครสิตท์รงถูกยกขึน้บน
กางเขน . . .

 . . . แผ่นดนิโลกส่ันไหวและมืด
มิด . . .

คนช่ัวเหล่าน้ันที่หมายมั่นชีวติ
พระองคต์า่งช่ืนชมยินด ี. . .

ในวนัน้ัน ม่านในพระวหิารขาดออก
เป็นสองท่อน

มารยี์ชาวมักดาลากับมารยี์
พระมารดาของพระเยซูตา่งเศรา้โศก
และสิน้หวงั . . . บุรษุสูงส่งที่พวกนาง
รกัและสรรเสรญิถูกตรงึอยู่บนกางเขน
ในสภาพไรชี้วติ . . .

 . . . อคัรสาวกหมดสิน้ทุกส่ิงทุก
อย่าง พระเยซู พระผูช่้วยใหร้อดของ
พวกเขา—บรุษุผูเ้คยด�าเนินบนน� ้าและ
ท�าใหค้นตายฟ้ืน—พระองคเ์องทรงอยู่
ภายใตก้ารควบคมุของคนช่ัว . . .

วนัศกุรน้ั์นเต็มไปดว้ยโทมนัสที่
บั่นทอนจิตใจให้รูสึ้กหมดสิน้ทุกส่ิงทุก
อย่าง . . .

เชา้วนัอาทิตยท่ี์แจ่มใสวนันั้น
โดย เอล็เดอร์โจเซฟ บี. เวร์ิธลนิ (1917–2008)

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ในวนัน้ัน พระเจ้าผู้ ฟ้ืนคืนพระชนม์ทรงท�าลายสายรัดแห่งความตาย พระองค์เสดจ็ขึน้จาก
หลมุศพและทรงปรากฏพระองค์อย่างผู้มีชัยในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์

เร่ืองราวประทบัใจในพระกติตคุิณ

ข้าพเจ้าคดิวา่ในวนัทัง้หมดตัง้แต่
เริม่ประวตัศิาสตรข์องโลกน้ี วนัศกุร์
น้ันมืดมิดที่สุด

[แต่] ความสิน้หวังมิได้อ้อยอิ่งอยู่
นานเพราะในวันอาทิตย์ พระเจ้าผู้
ฟ้ืนคืนพระชนม์ทรงท�าลายสายรัด
แห่งความตาย พระองค์เสด็จขึน้จาก
หลุมศพและทรงปรากฏพระองค์
อย่างผู้มีชัยในฐานะพระผู้ช่วยให้
รอดของมวลมนุษย์

และดวงตาที่เคยมีน� ้าตาไหลพราก
กลับแห้งเหือดในทันที รมิฝีปากที่เคย
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนเบาๆ ดว้ยความ
สิน้หวงัและระทมทุกข์ บัดน้ีท�าให้
บรรยากาศอบอวลดว้ยเสียงแซ่ซ้อง
สรรเสรญิอันน่าพิศวง เพราะพระเยซู
พระครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงพระชนม์ทรงยืนตรงหน้า
พวกเขาเป็น . . . เครือ่งพิสูจน์วา่ความ
ตายเป็นเพียงจุดเริม่ตน้ของการด�ารง
อยู่ ใหม่อันน่าพิศวง

เราตา่งมีวนัศกุรข์องเราเอง—วนัที่
จักรวาลดเูหมือนแตกสลายและซาก
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ปรกัหักพังของโลกเกลื่อนกลาดเป็น
ชิน้เล็กชิน้น้อยอยู่รอบตวัเรา . . .

แตข่้าพเจ้าเป็นพยานแก่ท่าน ใน
พระนามของพระผู้ทรงพิชิตความ
ตายวา่—วนัอาทิตย์จะมา ในความ
มืดมนของโทมนัสของเรา วนัอาทิตย์
จะมา

 . . . ไม่วา่ความโศกเศรา้ของเราจะ
เป็นเช่นไร วนัอาทิตย์จะมา ในชีวติน้ี
หรอืชีวติหน้า วนัอาทิตย์จะมา

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่การ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ ไม่ ใช่นิทาน เรามี
ประจักษ์พยานส่วนตวัของผู้ที่เห็น

พระองค ์คนหลายพันคนในโลกเก่า
และโลกใหม่เป็นพยานถึงพระผู้ช่วย
ให้รอดผู้ทรงฟ้ืนคนื พวกเขาสัมผัส
บาดแผลที่พระหัตถ์ พระบาท และ
พระปรศัวข์องพระองค์

หลังการฟ้ืนคนืพระชนม์ บรรดา
สานุศิษย์กลับมาอีกครัง้ พวกเขาเดนิ
ทางไปทั่วโลก . . . ประกาศอย่างองอาจ
เรือ่งพระเยซูพระครสิต ์พระบุตรผู้
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์

หลายคน . . . พลีชีพเป็นมรณ
สักขี ประจักษ์พยานถึงพระครสิตผ์ู้

คนืพระชนม์ยังอยู่ที่รมิฝีปากพวกเขา
ขณะสิน้ชีวติ

การฟ้ืนคนืพระชนม์เปลี่ยนแปลง
ชีวติของผู้เป็นพยานถึงเรือ่งน้ี แล้วจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงชีวติเราหรอกหรอื

เราทุกคนจะลุกขึน้จากหลุมศพ . . .
เน่ืองจากพระชนม์ชีพและการพลี

พระชนม์ชีพนิรนัดรข์องพระผู้ช่วย
ให้รอดของโลก เราจะรวมกับผู้ที่เรา
หวงแหนอีกครัง้

 . . . ในวนัน้ันเราจะช่ืนชมยินดทีี่
พระเมสสิยาห์ทรงชนะส่ิงทัง้ปวงเพื่อ
เราจะมีชีวติตลอดกาล

เน่ืองจากศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ที่เราได้
รบัในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ การออกจาก
ความเป็นมรรตยัช่วงสัน้ๆ น้ีของเรา
จึงไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ที่ผูก
ไวอ้ย่างแนบแน่นดว้ยความผูกพันอัน
เกิดจากสายใยนิรนัดร์ ไดน้าน

ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานแรงกล้า
วา่ความตายไม่ ใช่จุดจบของการด�ารง
อยู่ . . .

ขอให้เราเข้าใจและด�าเนินชีวติ
ดว้ยการน้อมขอบพระทัยส�าหรบัของ
ประทานอันล�า้คา่ที่มาถึงเราในฐานะ
บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรกัเรา และส�าหรบัสัญญาของวนั
แจ่มใสน้ันที่เราทุกคนจะลุกขึน้ดว้ย
ชัยชนะจากหลุมศพ

 . . . ไม่วา่วนัศกุรข์องเราจะมืดมน
เพียงใด วนัอาทิตย์จะมา ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม ค.ศ. 2006
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การเดินทาง
อยา่งโดดเดีย่ว
ครัง้สดุทา้ยของ
พระผูช้ว่ยใหร้อด

ข้า
แต่
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น

 ดิ
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ย์

โดย เชเคลล์ วอร์ดไลจ์

นิตยสารศาสนจกัร

ตลอดพระชนม์ชีพมรรตยัพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเดนิทางหลายครัง้—ทรง
เดนิทางออกจากเบธเลเฮมเข้าไป

ในอียิปตเ์มื่อครัง้เป็นทารก ทรงเดนิทาง 40 
วนัในถิ่นทุรกันดาร ทรงเดนิทางหลายครัง้
ไปหลายเมือง หลายหมู่บ้าน และบ้านหลาย
หลังเพื่อสอน รกัษา และให้พรระหวา่งการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค ์และอีกมากมาย 
แตม่ีครัง้หน่ึงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเดนิ
ทางเพียงล�าพัง และน่ันคอืการเดนิทางที่
พระองคเ์ท่าน้ันจะทนได้
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“ ในวนัอาทิตย์อีสเตอรเ์ราเฉลิมฉลองเหตกุารณ์อันน่า
ยินดทีี่รอคอยกันมานานที่สุดในประวตัศิาสตรข์องโลก

“น่ีคอืวนัที่เปลี่ยนแปลงทุกส่ิง
“ ในวนัน้ัน ชีวติข้าพเจ้าเปลี่ยน
“ชีวติของท่านเปลี่ยน
“จุดหมายของบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยน”

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ทีป่รึกษาทีส่องในฝ่ายประธานสูงสุด,  
“ของประทานแห่งพระคุณ,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 107

ความทุกขเวทนาเกนิเปรียบปาน
“ไ ม่มีความคดิของมนุษย์คนใดเข้าใจไดอ้ย่างถ่องแท้ถึง

ความส�าคญัของส่ิงที่พระครสิตท์รงท�าในเกทเสมนี
“เรารูว้า่พระองคท์รงหลั่งพระโลหิต [เม็ดใหญ่] จากทุกรู

ขุมขนขณะดืม่ตะกอนจากถ้วยอันขมขื่นที่พระบิดาประทาน
แก่พระองค์

“เรารูว้า่พระองคท์รงทนทุกข์ทรมาน ทัง้พระวรกายและ
วญิญาณ เกินกวา่มนุษย์จะทนรบัได ้นอกเสียจากจะถึงแก่
ความตาย

“เรารูว้า่ดว้ยวธิีบางอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจได ้ความ
ทุกขเวทนาของพระองคส์นองข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม 
ไถ่จิตวญิญาณที่ส�านึกผิดจากความเจ็บปวดและโทษของบาป 
และท�าให้ความเมตตาเกิดแก่ผู้เช่ือในพระนามศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค์

“เรารูว้า่พระองคท์รงหมดก�าลังล้มลงกับพืน้ขณะความเจ็บ
ปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากภาระอันไม่มีขอบเขตท�าให้
พระองคท์รงตอ้งส่ันและไม่ทรงปรารถนาจะดืม่จากถ้วยอัน
ขมขื่นน้ัน”
เอล็เดอร์บรูซ อาร์. แมคคองก ี(1915–1985) แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง,  
“อ�านาจการช�าระให้บริสุทธ์ิแห่งเกทเสมนี,” เลยีโฮนา, พ.ค. 1985, 9

การประยุกต์ใช้ส่วนตวั: แม้เราจะไม่เข้าใจเสมอไป 
แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดทรงทนรบัความเจ็บปวดทุก
รปูแบบระหวา่งการชดใช้ พระองคเ์ข้าพระทัย
ความเจ็บปวดทางกายทุกอย่าง ตัง้แตก่ระดกูหัก
ไปจนถึงความเจ็บป่วยเรือ้รงัรนุแรงที่สุด พระองค์
ทรงรูสึ้กถึงความมืดมนและความสิน้หวงัของ
อาการป่วยทางจิตเช่น ภาวะซึมเศรา้ ความวติก
กังวล การเสพตดิ ความเหงา และความเศรา้โศก 
พระองคท์รงรูสึ้กถึงบาดแผลทางวญิญาณทุก
อย่างเพราะทรงรบับาปทัง้สิน้ของมนุษยชาตมิาไว้
กับพระองค์

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองสอนวา่ “ในช่ัวขณะของความอ่อนแอ
เราอาจรอ้งวา่ ‘ไม่มี ใครรูว้า่เป็นอย่างไร ไม่มี ใคร
เข้าใจ’ แตพ่ระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบ
และเข้าพระทัยด ีเพราะทรงรูสึ้กและทรงแบก
ภาระของเราแตล่ะคน” (“ทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 90)
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พระองค์เท่าน้ันทีท่รงสามารถ

“สิง่ที่พระองคท์รงท�ามีเพียงพระเจ้าเท่าน้ันที่ท�าได ้ในฐานะ
พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดาในเน้ือหนัง พระ

เยซูทรงสืบทอดคณุลักษณะของพระเจ้า พระองคท์รงเป็นบุคคล
เดยีวที่เกิดมาในความเป็นมรรตยัผู้ทรงสามารถปฏิบัตริาชกิจอัน
สูงส่งและส�าคญัที่สุดน้ีได ้ในฐานะมหาบุรษุผู้ ไรบ้าปเพียงพระองค์
เดยีวผู้เคยมีพระชนม์ชีพบนโลกน้ี พระองค์ ไม่ทรงอยู่ ใตอ้าณัติ
ของความตายทางวญิญาณ เพราะพระคณุความดขีองพระองค ์
พระองคจ์ึงทรงครอบครองเดชานุภาพเหนือความตายทาง
รา่งกาย ดว้ยเหตน้ีุพระองคจ์ึงทรงท�าเพื่อเราในส่ิงที่เราท�าเองไม่ได ้
พระองคท์รงท�าลายเงือ้มมือเย็นเยือกของความตาย พระองคท์รง
ท�าให้เราไดร้บัการปลอบประโลมอันสูงคา่และเงียบสงบจากของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์”
ประธานเจมส์ อ.ี เฟาสท์ (1920–2007) ทีป่รึกษาทีส่องในฝ่ายประธานสูงสุด  
“The Atonement: Our Greatest Hope,” Liahona, Jan. 2002, 20

การประยุกต์ใช้ส่วนตวั: โดยผ่านการชดใช้พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงคลายสายรดัแห่งความตาย
และทรงไถ่เราทุกคนจากบาปของเราทัง้น้ีเพื่อ
ทุกคนจะมีชีวตินิรนัดร ์พระองคท์รงเป็นองค์
เดยีวเท่าน้ันที่ทรงสามารถท�าภารกิจสุดวสัิย
และน่าหวาดหวัน่เช่นน้ันได ้เมื่อเราเผชิญ
ความท้าทายสาหัส เราสามารถรบัการปลอบ
ประโลมในการรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง
สามารถท�าใหเ้รือ่งสุดวสัิยอยู่ ในวสัิยทีท่�าได้
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พระองค์ไม่ทรงหันกลบั

“บนเนินเขาที่เรยีกวา่คลัวาร ีผู้ตดิตามที่สิน้หวงัไดแ้ตม่องพระ
วรกายที่บาดเจ็บถูกตอกตรงึกางเขน พระองคท์รงถูกหัวเราะเยาะ 

ถูกสาปแช่ง และถูกเย้ยหยันอย่างไรเ้มตตา . . .
“ช่วงเวลาอันแสนทรมานผ่านไปขณะพระชนม์ชีพใกล้จะสิน้สูญ 

มีพระด�ารสัจากพระโอษฐ์ที่แห้งผากวา่ ‘พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองคฝ์าก
วญิญาณจิตของข้าพระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค’์ . . .

“ ในวนิาทีสุดท้ายพระอาจารย์ทรงหันกลับมาก็ ได ้แตพ่ระองคม์ิทรง
ท�าเช่นน้ัน พระองคท์รงลอดผ่านส่ิงทัง้ปวงเพื่อจะช่วยให้ส่ิงทัง้ปวงรอด 
พระวรกายไรพ้ระชนม์ชีพถูกวางไวอ้ย่างเรง่รบีทวา่แผ่วเบาในอุโมงคท์ี่
ให้ยืมใช้”
ประธานโธมสั เอส. มอนสัน (1927–2018), “พระองค์ทรงฟ้ืน!” เลยีโฮนา, พ.ค. 2010, 110

การประยุกต์ใช้ส่วนตวั: พระองคท์รงทน
ทุกข์จากความเจ็บปวดแสนสาหัส ความ
โดดเดีย่ว และความสิน้หวงั แตพ่ระผู้ช่วย
ให้รอดยังทรงอดทนและทรงสิน้สุดการ
เดนิทางมรรตยัดว้ยพระคณุ—แม้ถึงกับ
ทูลขอพระบิดาให้ทรงยกโทษคนที่ตรงึ
กางเขนพระองค ์เพราะแบบอย่างที่เพียบ
พรอ้มของพระองค ์เราจึงสามารถเผชิญ
การทดลองและความยากล�าบากของเรา
เองดว้ยพระคณุ และดว้ยความช่วยเหลือ
ของพระองคเ์ราสามารถอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่เช่นกัน
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การประยุกต์ใช้ส่วนตวั: แม้เราไม่ไดอ้ยู่
ท่ามกลางผู้ที่เห็นพระวรกายที่ฟ้ืนคนื
พระชนม์และสมบูรณ์ของพระผู้ ไถ่ แต่
เราสามารถยืนเป็นพยานถึงพระองคว์นัน้ี
ได ้พระองคท์รงเป็นจุดโฟกัสของชีวติเรา
ไดเ้สมอ ไม่วา่เราจะพบตนเองอยู่ ในเวลา
หรอืสถานที่ ใดก็ตาม ทุกครัง้ที่เรามอบใจ
และมือเรารบัใช้ผู้อื่น แสดงความสุภาพ 
ความอ่อนโยน และความเคารพตอ่ทุกคน 
ปกป้องความจรงิ และแบ่งปันประจักษ์
พยานของเราในพระกิตตคิณุ เท่ากับเรา
ยืนเป็นพยานแท้จรงิของพระเยซูครสิต์

พยานทั้งหลายของการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค์

“ข ้  าพเจ้าเช่ือพยานทัง้หลายของการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วย
ให้รอด ประสบการณ์และประจักษ์พยานของพวกเขาอยู่ ในพันธ

สัญญาใหม่—ทัง้ของเปโตรกับเพื่อนในหมู่อัครสาวกสิบสองและมารยี์
ชาวมักดาลาผู้บรสุิทธิ์และเป็นที่รกั ข้าพเจ้าเช่ือประจักษ์พยานที่พบ
ในพระคมัภีรม์อรมอน—เช่นประจักษ์พยานของอัครสาวกนีไฟกับฝูง
ชนนิรนามในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ และข้าพเจ้าเช่ือประจักษ์พยานของ
โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ รกิดนัผู้ประกาศพยานอันยิ่งใหญ่แห่งสมัยการ
ประทานสุดท้ายน้ีหลังจากประจักษ์พยานอื่นๆ มากมาย ‘วา่พระองค์
ทรงพระชนม์อยู่! เพราะเราเห็นพระองค’์ ภายใตก้ารช�าเลืองมองดว้ย
พระเนตรที่เห็นทุกส่ิงของพระองค ์ข้าพเจ้ายืนเป็นพยานวา่พระเยซู
แห่งนาซาเรธ็คอืพระผู้ ไถ่ที่ฟ้ืนคนืพระชนม์ และข้าพเจ้าเป็นพยาน
ถึงผลทุกส่ิงที่ตามมาจาก ข้อเท็จจรงิ เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค ์ขอให้ท่านไดร้บัความเช่ือมั่นและความสบายใจจากการมี
พยานเดยีวกันน้ัน”
เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง,  
“การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูคริสต์,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2014, 114
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เราไม่ต้องเดนิคนเดยีว

“การปลอบโยนอันส�าคญัยิ่งอย่างหน่ึงของเทศกาล
อีสเตอรน้ี์คอืพระเยซูทรงด�าเนินบนเส้นทางอันโดด 

เดีย่วยาวไกลเพียงล�าพังซ่ึง เรา ไม่ตอ้งท�าเช่นน้ัน การเดนิ
ทางอันอ้างวา้งของพระองคท์�าให้เรามีเพื่อนที่ยอดเยี่ยม
ตลอดเส้นทางน้ันที่เรามองเห็นเพียงน้อยนิด—ความเอาใจ
ใส่อันเป่ียมดว้ยพระเมตตาของพระบิดาในสวรรคข์อง
เรา ความเป็นเพื่อนไม่สิน้สุดของพระบุตรที่รกัองคน้ี์ ของ
ประทานอันล�า้เลิศของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เหล่าเทพ
ในสวรรค ์สมาชิกครอบครวัทัง้สองดา้นของม่าน ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวก คร ูผู้น�า และมิตรสหาย ทัง้หมดน้ี
และมากกวา่น้ันประทานมาเพื่อเป็นเพื่อนเดนิทางในชีวติ
เราเน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุของพระองค ์เสียงดงัจากยอดเขาคลัวารคีอืความ
จรงิที่วา่เราจะไม่ถูกทอดทิง้ให้อยู่ตามล�าพังหรอืไรค้วามช่วย
เหลือถึงแม้บางครัง้เราจะรูสึ้กเช่นน้ันก็ตาม . . .

“. . . ขอให้เรายืนเคยีงข้างพระเยซูครสิต ์‘ทุกเวลา และ
ในทุกส่ิง และในทุกแห่งที่ [เรา] จะอยู่ แม้จนถึงความตาย’ 
เพราะแน่นอนวา่น่ีคอืวธิีที่พระองคท์รงยืนเคยีงข้างเราเมื่อ
พระองค ์สิน้พระชนม์เพื่อเราและเมื่อพระองคท์รงยืนอย่าง
โดดเดีย่วเดยีวดายเพียงล�าพัง”
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “ไม่มใีครอยู่กบั
พระองค์,” เลยีโฮนา,  พ.ค. 2009, 108

การประยุกต์ใช้ส่วนตวั: อสีเตอรน้ี์ ขอใหร้ะลกึถงึการเดนิทาง
อยา่งโดดเดีย่วครัง้สุดทา้ยของพระผูช่้วยใหร้อด พระองคท์รง
เสียสละทกุอยา่งทีม่เีพือ่ใหท้า่นและทกุคนบนแผน่ดนิโลกได้
สะอาดและมชีีวตินิรนัดร ์จงเรยีนรูจ้ากแบบอยา่งทีด่พีรอ้ม
ของพระองค ์ใหพ้ระองคอ์ยู่ ในความคดิและในใจทา่นเสมอ 
และจ�าไวเ้สมอวา่ทา่นไมม่วีนัโดดเดีย่ว เพราะพระองคท์รง
อดทนตอ่การเดนิทางครัง้สุดทา้ยในความโดดเดีย่วอา้งวา้ง
อยา่งสิน้เชิง พระองคจ์งึจะไมท่รงทอดทิง้ทา่น ความรกัทีท่รง
มตีอ่ทา่นไมสิ่น้สุดและไมเ่ปลีย่นแปลง และทรงพรอ้มจะ
มอบสันตสุิข การปลอบประโลม และความหวงัใหท้า่นขณะ
ทา่นเดนิทางตอ่ไป ของประทานแหง่การชดใช้ของพระองค์
ยัง่ยนืเป็นนิจ และพระองคป์ระทานแกท่า่น ◼
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ดูวา่ปัสกาช่วยใหเ้ราเขา้ใจอีสเตอร์ไดอ้ยา่งไรท่ี lds .org/ go/ 41817
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โดยเอล็เดอร์ 
แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน
แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง
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เ ราเป็นศาสนจักรของพระเยซูครสิตท์ี่ ไดร้บัการ
สถาปนาในยุคสุดท้าย เรามีหน้าที่ ในยุคสุดท้าย
แบบเดยีวกับที่พระเจ้าทรงแนะน�าเหล่าสาวกสมัย

โบราณของพระองค์ ให้ “ออกไปทั่วโลกประกาศข่าว
ประเสรฐิแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

นีไฟศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสรปุพันธกิจน้ี 
ข่าวสาร และวตัถุประสงค์ท่ีอยู่เบือ้งหลังไวอ้ย่างกระชับ
วา่ “เราพูดถงึพระครสิต,์ เราช่ืนชมยนิดี ในพระครสิต,์ 
เราส่ังสอนเรือ่งพระครสิต,์ เราพยากรณ์ถึงพระครสิต,์ 
และเราเขียนตามค�าพยากรณ์ของเรา, เพื่อลูกหลาน
ของเราจะรูว้า่พวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลด
บาปของพวกเขา” (2 นีไฟ 25:26)

ในหนังสือของโมไซยาห์ เราอ่านวา่กษัตรยิ์เบ็นจามิน
ศาสดาพยากรณ์โบราณสมัยพระคมัภีรม์อรมอนให้
ผู้คนทั่วแผ่นดนิมารวมกันที่พระวหิาร ให้สรา้งหอสูง 
และสอนพวกเขา ขณะสอนพวกเขา ท่านพยากรณ์ตอ่

ขอใหเ้รา  

ข่าวสารของเรา
เป็นข่าวสารแห่ง

สันตสุิข และ
ท่านเป็นผู้ส่งสาร
ทีส่ั่งสอนข่าวสาร

น้ัน ท่านส่งสาร
น้ีได้ โดยผ่าน
ช่องทางใหม่ที่

น่าตืน่เตน้ของ
เทคโนโลยี

แบ่งปัน  
ความรู้ของเราเร่ือง
พระผูช่้วยใหร้อด
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“ทัว่ทุกประชาชาต ิตระกลู ภาษา และผู้คน”
ความก้าวหน้าดา้นการพิมพ์และนวตักรรม

ดา้นวทิยุโทรทัศน์ท�าให้ข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟู
ไปทั่วโลกได ้เราพบตวัอย่างมากมายของเรือ่ง
น้ี บางเรือ่งอยู่ ในความทรงจ�าของเรา

ภายใน 10 ปีของนิมิตแรก และเดอืนก่อน
จัดตัง้ศาสนจักร พระคมัภีรม์อรมอนจัดพิมพ์
ออกมา 5,000 เล่ม และพิมพ์เกิน 175 ล้าน
เล่มนับจากน้ันเป็นตน้มา

ทุกเช้าวนัอาทิตย์ ท่านจะไดฟ้ังหรอืชมการ
ถ่ายทอด บทเพลงและรจนาสาร ซ่ึงถ่ายทอด
ไปแล้วกวา่ 5,000 ครัง้ การถ่ายทอดครัง้แรกที่
เกิดขึน้เป็นการถ่ายทอดสดทางวทิยุในปี 1929 
การถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญครัง้แรก
ทางโทรทัศน์เกิดขึน้ในปี 1949

น่าสนใจตรงที่ ในปี 1966 ประธานเดวดิ โอ. 
แมคเคย์ (1873–1970) เริม่พูดถึงส่ิงที่จะเกิด
ขึน้วา่ “การคน้พบที่แฝงไวด้ว้ยพลังมหาศาล
เช่นน้ัน ไม่วา่เป็นพรหรอืเพื่อท�าลายมนุษย์ 
ไดว้างความรบัผิดชอบมโหฬารที่สุดไว้ ในมือ
มนุษย์ ในการควบคมุส่ิงเหล่าน้ัน . . . ยุคน้ี
เต็มไปดว้ยภยันตรายไรข้ีดจ�ากัด เช่นเดยีวกับ
ความเป็นไปไดนั้บไม่ถ้วน” 1

ในปี 1974 ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์ (1895–1985) พูดถึงวสัิยทัศน์ของ
ท่านเกี่ยวกับยุคที่จะมาถึงวา่ “พระเจ้า
ประทานพรชาวโลกดว้ยดาวเทียม . . . จ�านวน
มาก ดาวเทียมเหล่าน้ันโคจรในท้องฟ้าโดย
ส่งสัญญาณถ่ายทอดกลับมาบนพืน้ผิวโลก
เกือบทุกภูมิภาค แน่นอนวา่ดาวเทียมเหล่าน้ี
เป็นเพียงแหล่งก�าเนิดของส่ิงที่สะสมไวเ้พื่อ
การถ่ายทอดทั่วโลกในอนาคต . . . ข้าพเจ้า
เช่ือวา่พระเจ้ากังวลพระทัยอย่างยิ่งจึงไดน้�า
นวตักรรมซ่ึงคนธรรมดาอย่างเราแทบนึกไม่
ถึงมาใส่ไว้ ในมือเรา” 2

เน่ืองดว้ยความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยี
ในการส่ือสารและส่ือที่ส่วนใหญ่ตามหลัง
อินเทอรเ์น็ตมาตดิๆ จึงดเูหมือนวา่เราไดเ้ห็น
สัมฤทธิผลในค�าพยากรณ์ของกษัตรยิ์เบ็นจา
มิน ประธานแมคเคย์ และประธานคมิบัลล์ ใน
ช่วงชีวติของเรา 

พวกเขาเกี่ยวกับสมัยของเราดว้ยวา่ “และยิ่ง
กวา่น้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วา่เวลาจะมา
ถึงเมื่อความรูเ้รือ่งพระผู้ช่วยให้รอดจะแผ่
ไปทั่วทุกประชาชาต,ิ ตระกูล, ภาษา, และ
ผู้คน” (โมไซยาห์ 3:20)

“ความรู้เร่ืองพระผู้ช่วยให้รอด”
ของประทานล�า้คา่ที่สุดอย่างหน่ึงที่พึง

รกัษาไว้ ในครอบครวัเราและมอบให้ผู้อื่นคอื 
“ความรูเ้รือ่งพระผู้ช่วยให้รอด” หรอืเรือ่ง
พระเยซูครสิต์

ความเรอืงปัญญาของมนุษยชาตแิละ
ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีที่เกิดขึน้
เรว็มากมาพรอ้มการเปิดสมัยการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา มาพรอ้มกับยุค
อุตสาหกรรมและเครือ่งมือส่ือสารอันส่งผล
ให้ค�าพยากรณ์ของกษัตรยิ์เบ็นจามินเกิด
สัมฤทธิผล

ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของโควรมัอัคร
สาวกสิบสองผู้ ไดร้บัเรยีกให้เป็นพยานพิเศษ 
“ถึงพระนามของพระครสิต์ ในทั่วโลก” (คพ. 
107:23) พรอ้มดว้ยงานมอบหมายจ�าเพาะ
เจาะจงทัง้ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
และบรกิารส่ือสาร ข้าพเจ้าสามารถมุ่งเน้น
สัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์น้ี—ที่วา่ “ความ

รูเ้รือ่งพระผู้
ช่วยให้รอด” จะ
เผยแพร่ไปทั่ว
โลก—โดยใช้
เทคโนโลยีล่าสุด
ที่มี ให้เรา

1830

พิมพ์พระ
คัมภีร์
มอรมอน  
5,000  
เล่ม

1850

1870

1890

บทเพลง
และรจนา
สาร เร่ิมในปี  
1929 —
ปัจจุบัน
จ�านวนท่ี
ถ่ายทอดแล้ว 
5,000 คร้ัง

1950

1974

2010

2030
ปัจจุบัน:  
ยอดจัดพิมพ์
พระคัมภีร์
มอรมอน 
175 ล้าน 
เล่ม

“ดาวเทียมเหล่านี้
เป็นเพียงแหล่งก�าเนิด
ของส่ิงท่ีสะสม
ไว้ถ่ายทอดไปท่ัว
โลกในอนาคต . . . 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระเจ้า
กังวลพระทัยอย่างย่ิง
จึงได้น�านวตักรรมซ่ึง
คนธรรมดาอย่างเรา
แทบนึกไม่ถึงมาใส่
ไว้ในมือเรา”  
—ประธานสเป็น
เซอร์ ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์
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มีรปูแบบที่ชัดเจนของการน�าเทคโนโลยีเหล่าน้ี
มาใช้สรา้งอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก
เช่นกัน ข้าพเจ้าประสงคจ์ะแบ่งปันตวัอย่างของ
รปูแบบน้ีกับท่าน

LDS.org และ Mormon.org
ครสิตศั์กราช 1996 ศาสนจักรเริม่ใช้เวบ็เป็นส่ือ

น�าส่งข้อความและการส่ือสารอย่างเป็นทางการ 
นับแตน้ั่นเป็นตน้มาจึงเริม่แนะน�าเวบ็ไซตข์อง
ศาสนจักรประมาณ 260 เวบ็ รวมทัง้ไซตท์ี่มี ให้
ใช้ ในเกือบทุกประเทศที่มีสมาชิกของศาสนจักรใน
ภาษาท้องถิ่นของพวกเขา

ข้าพเจ้าขอยกตวัอย่างสองเวบ็ไซตท์ี่เราคุน้เคย 
เวบ็ไซตแ์รกคอื LDS .org เปิดให้ ใช้ ในปี 1996 ซ่ึง
ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมใหม่ๆ เข้ามาปีละ 24 ล้านกวา่
คนและเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ล้านกวา่คน สมาชิก
จ�านวนมากหาหลักสูตรการสอนและค�าพูดการ
ประชมุใหญส่ามญัทีผ่า่นมาไดท้ีน่ี่ เวบ็ไซตท์ีส่องคอื 
Mormon .org เวบ็ไซตท์ี่ออกแบบไวแ้นะน�าพระ
กิตตคิณุกับเพื่อนบ้านและมิตรสหายที่ ไม่ ไดเ้ป็น
สมาชิกของศาสนจักร ไซตด์งักล่าวมีผู้เยี่ยมชมปี
ละ 16 ล้านกวา่คน

แอปพลเิคชันมอืถอื
แน่นอนว่าเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการเร็วมาก 

เราจึงต้องมีแผนรับมือและพยายามตามให้ทัน 
พลังความสามารถในการควบคุมและเข้าถึง
ข้อมูลจ�านวนมหาศาลในอุปกรณ์มือถือเกิดขึน้
พร้อมกับนวัตกรรมของสมาร์ทโฟน ข้อมูลน้ี
ส่วนใหญ่จัดระบบในรูปแบบแอปพลิเคชันมือ
ถือหรือ “apps” แอปพลิเคชันแรกของศาสนจักร
เปิดใช้ ในปี 2007

มตีวัอยา่งมากมายของการใช้ประโยชน์จาก
แอปพลเิคชันมอืถอืเพือ่เผยแพร ่“ความรูเ้รือ่ง
พระผูช่้วยใหร้อด” ขา้พเจา้จะไมพ่ดูถงึเน้ือหาของ
หลายๆ แอปพลเิคชันทีอ่ยูป่ลายน้ิวของทา่น 
แตต่อ่ไปน้ีเป็นตวัอยา่งทีท่า่นน่าจะคุน้เคย

•  คลังคน้ควา้
พระกิตตคิณุ

•  Mormon Channel
•  LDS Tools

•  LDS Music
•  Family Tree

แอปพลิเคชันเหล่าน้ีมีผู้ ใช้สัปดาห์ละหลาย
ล้านคน

ส่ือสังคม
ส่ือสังคมตามนิยามคอืเทคโนโลยีที่อาศัย

คอมพิวเตอรเ์ป็นส่ือกลาง ที่ยอมให้แตล่ะบุคคล
และองคก์รเข้ามาด ูสรา้ง และแบ่งปันข้อมูล 
แนวคดิ และรปูแบบการแสดงออกอื่นๆ ผ่าน
การส่ือสารและเครอืข่ายเสมือนจรงิ

ศาสนจักรเริม่ใช้ส่ือสังคมอย่างจรงิจังราวต้น
ปี 2010 เพื่อท�าให้การเผยแพร่ “ความรู้เรื่อง
พระผู้ช่วยให้รอด” บรรลุผลส�าเร็จ น่ีเป็นการ
ส่ือสารดิจิทัลแบบเคลื่อนที่เร็วและทนทาน 
ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงแทบไม่มีส่ิงใด
เทียบได้

ลักษณะที่สังเกตไดอ้ย่างหน่ึงของส่ือสังคม
คอืทันทีที่รูสึ้กคุน้เคยหรอืถนัดแพลตฟอรม์
หน่ึงแล้ว แพลตฟอรม์ที่ ใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ หรอื
ดกีวา่หรอืใช้ประโยชน์ ไดม้ากกวา่จะออกมา

ข้าพเจ้าจะอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับ
แพลตฟอรม์ส่ือสังคมที่ศาสนจักรก�าลังใช้เป็น
ช่องทางการส่ือสาร

1. เฟซบุ๊กมีผู้ ใช้ทั่วโลกมากกวา่ 2 พันล้านคน 
ผู้ ใช้สรา้งเครอืข่ายสังคมเพื่อนออนไลน์ของตน
บนน้ัน

2. อินสตาแกรมเป็นไซตสั์งคมที่เน้นรปูภาพ
และวดีทิัศน์

3. Pinterest เปรยีบเหมือนกระดานข่าวเสมือน
จรงิ ภาพในน้ันที่เรยีกวา่ “pins” ถูกปักไวบ้นภา
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พลงัความ
สามารถใน
การควบคุม
และเข้าถึง
ข้อมลูจ�านวน
มหาศาลใน
อุปกรณ์มือถือ
เกิดขึน้พร้อม
กับนวตักรรม
ของสมาร์ท
โฟน
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บอรด์ อาจเป็นข้อความที่สรา้งแรงบันดาลใจ
หรอืภาพถ่ายที่น่าสนใจ

4. ทวติเตอรเ์ป็นเครอืข่ายสังคมที่ท�าให้ผู้
ใช้สามารถส่งและอ่านข้อความสัน้ๆ ไม่เกิน 
280 ตวัอักษรเรยีกวา่ “tweets”

5. สแน็ปแช็ทเน้นภาพถ่ายและวดีทิัศน์
สัน้ๆ ซ่ึงหายไปทันทีหรอืไม่ก็ภายใน 24 
ช่ัวโมง

เราก�าลังใช้ ไซตส่ื์อสังคมเหล่าน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เฟซบุ๊ก
ท่านน่าจะจ�าข่าวสารการประชุมใหญ่

ที่ละเอียดอ่อนเรือ่งโรคซึมเศรา้ซ่ึงเอ็ล
เดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองให้ ไวเ้มื่อสามส่ีปีก่อน 3 
ศาสนจักรไดจ้ัดท�าวดีทิัศน์จากค�าพูดของ
ท่านที่มีผู้ชมมากกวา่สองล้านคนทาง
เฟซบุ๊กอย่างเดยีว มีหลายพันคนคลิกไลค ์
แบ่งปัน และแสดงความคดิเห็นเชิงบวก 4

อนิสตาแกรม
ในเดอืนสิงหาคม ปี 2016 ประธานดเีทอร ์ 

เอฟ. อุคท์ดอรฟ์โพสตว์ดีทิัศน์บนอินส
ตาแกรมก�าลังสอนหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ให้เอรคิหลานชายของท่านใน—ท่านคงเดา
ออก—ห้องนักบินของเครือ่งบิน! 5 หลายพัน
คนช่ืนชอบโพสตอ์ินสตาแกรมของประธาน
อุคท์ดอรฟ์ และแสดงความคดิเห็นเชิงบวก
มากมาย

ในเดอืนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ในบัญชี
อินสตาแกรมของศาสนจักรลงวดีทิัศน์ของ
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์และเอ็ลเดอรเ์อ็ม. 
รสัเซลล์ บัลลารด์ดว้ยซ่ึงตอบค�าถามของ
หญิงสาวเกี่ยวกับการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา
ของสตร ี โพสตน้ี์มีผู้เข้าชมกวา่ 112,000 คน

PINTEREST
บน Pinterest เราสามารถหา pins ไดห้ลาย

รอ้ยจาก LDS.org และหาไดม้ากกวา่น้ันจาก
สมาชิกแตล่ะคนเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจให้
คนอื่นๆ ตวัอย่างเช่น 

หลายคนแบง่ปันถอ้ยค�าของศาสดา
พยากรณ์—ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั pin ค�า
สอนของประธานโธมสั เอส. มอนสันอา่นไดว้า่ 
“ทัง้หมดในชีวติขึน้อยูก่บัเจตคตขิองเรา” 6

ทวติเตอร์
ทวตีทีเ่อ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์หง่โคว

รมัอคัรสาวกสิบสองแบง่ปันในเช้าอสีเตอรปี์  
ทีแ่ลว้ มยีอดผูช้ม 210,000 ครัง้ เอ็ลเดอร ์
เบดนารแ์สดงใหเ้ห็นวา่ขา่วสารสัน้ๆ และเรยีบ 
งา่ยน้ี “พระองค์ ไม่ไดอ้ยูที่น่ี่ เพราะทรงเป็น
ขึน้มาแลว้” (มทัธวิ 28:6) สามารถมผีลลกึซึง้
และยัง่ยนื

สแน็ปแช็ท
สุดท้าย รปูภาพและถ้อยค�าแบ่งปันข่าวสาร

จากฝ่ายประธานสูงสุดของประธานมอนสัน
ปรากฎบนสแน็ปแช็ทเมื่อเรว็ๆ น้ี

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง
หลังจากช่ืนชมคณุสมบัตอิันดทีัง้หลาย

ทัง้ปวงของเทคโนโลยี ใหม่ๆ เหล่าน้ีและ
ยกตวัอย่างการใช้ที่เหมาะสมแล้ว ข้าพเจ้า
คดิวา่น่าจะพูดถึงความเส่ียงบางประการที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่าน้ีดว้ย

เราทุกคนควรตระหนักถึงเวลาที่สามารถ
สิน้เปลืองไปกับส่ือสังคมหรือแอปพลิเคชัน
มือถือ การใช้ส่ือสังคมเส่ียงต่อการท�าให้
ปฏิสัมพันธ์ตรงหน้าลดลงเช่นกัน ซ่ึงอาจ

ในเดือนสิงหาคม 
ปี 2016 ประธาน
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์
ดอร์ฟโพสต์ 
วีดิทัศน์บน 
อินสตาแกรม 
ก�าลงัสอน
หลกัธรรมพระ
กิตติคุณให้เอริค 
หลานชายของ
ท่านใน—ท่านคง
เดาออก—ห้อง
นักบินของ
เคร่ืองบิน!
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จะหยุดยัง้การพัฒนาทักษะทางสังคมของคน
หนุ่มสาวจ�านวนมากของเรา

เราควรเน้นอันตรายเกี่ยวกับเน้ือหาที่ ไม่เหมาะ
สม การเสพส่ือลามกระบาดมากขึน้ในสังคม ซ่ึงส่ง
ผลลบและท�าให้แม้กระทั่งสมาชิกศาสนจักรและ
ครอบครวัตกเป็นเหยื่อ

สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าจะพูดถึงความเส่ียงเกิด
ใหม่อีกสองประการ ซ่ึงเครอืข่ายของมันมีผล
ต่อทุกคน รวมถึงเยาวชนหญิงตลอดจนมารดา
และภรรยายุคสหัสวรรษด้วย ข้าพเจ้าเรยีกความ
เส่ียงสองประการน้ีวา่ “ความเป็นจรงิที่ดูสมบูรณ์
แบบ” และ “ผลงานที่ผิดคาด” ข้าพเจ้าคิดวา่วธิี
อธิบายความเส่ียงทัง้สองน้ีได้ดีที่สุดคือยกตัวอย่าง

กล่าวโดยทั่วไป รปูภาพที่ โพสตบ์นส่ือสังคมมัก
แสดงให้เห็นส่วนดทีี่สุดของชีวติและมักไม่อยู่ ใน
ความเป็นจรงิ บ่อยครัง้เต็มไปดว้ยภาพสวยงาม
ของการตกแตง่บ้าน จุดพักรอ้นที่งดงาม และ
การเตรยีมอาหารที่ละเอียดซับซ้อน แน่นอนวา่
อันตรายคอืคนจ�านวนมากหมดก�าลังใจเพราะดู
เหมือนพวกเขาเทียบไม่ตดิกับสภาพความเป็นจรงิ
ที่ดสูมบูรณ์แบบ

Pin เคก้วนัเกดิรปู “แพนเคก้” เป็น
แรงบนัดาลใจใหห้ลานสาวขา้พเจา้โพสต์
ภาพขณะเธอพยายามท�าเแพนเคก้ 
แทนทีจ่ะยอมใหส่ิ้งน้ีสรา้งแรงกดดนัที่
ไมเ่หมาะสม เธอกลบัตดัสินใจสรา้งแรง
บนัดาลใจใหผู้อ้ืน่โดยโพสต ์“Pinterest 
ความลม้เหลว” (ดรูปูแพนเคก้) ของเธอ

หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่เราจะฝึกหาอารมณ์
ขันมากขึน้และหาความท้อใจน้อยลงเมื่อ
เจอภาพที่อาจแสดงความเป็นจรงิที่ดู
สมบูรณ์แบบและมักจะท�าให้เกิดผลงาน
ที่ผิดคาด

เห็นได้ชัดว่าทัง้หมดน้ีไม่เพียงเป็น
เครื่องหมายของยุคสมัยเราเท่าน้ันแต่
เป็นเครื่องหมายในอดีตกาลด้วยโดย
วัดจากถ้อยค�าของเปาโล “แต่เมื่อพวก
เขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัด . . . และ
เอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกัน
แล้ว พวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจ” 
(2 โครินธ์ 10:12)

เมื่อไม่นานมาน้ีเอ็ลเดอรเ์จ. เดฟน์ คอรนิ์ชแห่ง
สาวกเจ็ดสิบให้ค�าแนะน�าที่เหมาะกับยุคสมัยเช่น
กัน “เราบีบคัน้ตวัเราอย่างไม่จ�าเป็นโดยการเปรยีบ
เทียบและการแข่งขัน เราตดัสินคา่ของตวัเรา
อย่างผิดๆ จาก ส่ิง ที่เรามีหรอืไม่มีและจาก ความ
คดิเห็นของผู้อืน่ ถ้าเราตอ้งเปรยีบเทียบ ขอให้
เราเปรยีบเทียบวา่เราเป็นอย่างในอดตีกับเราเป็น
อย่างไรในปัจจุบัน—และเปรยีบเทียบวา่เราตอ้งการ
เป็นอย่างไรในอนาคต” 7

ขา้พเจา้ขอพูดถึงความลับอยา่งหน่ึงของครอบครวั
เรา ซ่ึงพบในภาพครอบครวัภาพน้ีทีถ่่าย (อยูห่น้าถัด
ไป) เมือ่หลายปีก่อน ก่อนทีจ่ะมส่ืีอสังคม ถ้าถ่ายภาพ
น้ีในปัจจบัุน ภาพคงจะโพสต์ ให้เห็นครอบครวัทีม่ี
ลูกชายน่ารกัส่ีคนสวมเสือ้ผา้สีเขา้กัน เรยีบรอ้ย และ
ก�าลังมคีวามสุขกับโอกาสทีค่รอบครวัไดถ่้ายภาพกัน
พรอ้มหน้า ท่านตอ้งการทราบเรือ่งจรงิหรอืไม่

ข้าพเจ้ายังจ�าโทรศัพท์จากภรรยาข้าพเจ้าได ้
“แกรยี์ คณุอยู่ ไหนคะ ตอนน้ีเราอยู่ที่สตดูิ โอกลาง
แจ้งของช่างภาพ เราทุกคนพรอ้มถ่ายรปูแล้ว กวา่
จะจับลูกชายส่ีคนแตง่ตวัให้เข้ากันและพรอ้มถ่าย
รปูน่ีไม่ง่ายเลย ใกล้ถึงหรอืยังคะ”

คนจ�านวน
มากหมดก�าลงั
ใจเพราะดู
เหมือนพวก
เขาเทียบไม่ติด
กับสภาพความ
เป็นจริงท่ีดู
สมบูรณ์แบบ

ความเป็นจรงิท่ีดูสมบูรณ์แบบ ผลงานท่ีผิดคาด
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ข้าพเจ้าลืมและยังไม่ไดอ้อก
จากที่ท�างาน! ข้าพเจ้าสายไปครึง่ช่ัวโมงและ
สถานการณ์ ไม่ราบรืน่ขณะข้าพเจ้าไม่อยู่ เรยีกได้
วา่ป่ันป่วนไปหมด

เกิดอะไรขึน้หรือ ลูกชายคนโตของข้าพเจ้าวิ่ง
ไปทั่วสนาม พบต้นแอปเป้ิล เด็ดแอปเป้ิลและ
เริ่มปาใส่น้องๆ เขาปาแอปเป้ิลใส่หลังลูกชายคน
ที่สามของเรา ท�าให้เขาล้ม และเขาเริม่รอ้งไห้

ระหวา่งน้ัน ขณะเกิดเหตกุารณ์น้ี ลูกชายคนที่
สองของเราน่ังลงท�าให้ชายกางเกงขายาวของเขา
เลิกขึน้เล็กน้อย ลูกชายคนอื่นๆ เห็นถุงเท้าของ
เขาเป็นถุงเท้านักกีฬาสีขาว ไม่ ใช่ถุงเท้าไปโบสถ์
ที่แม่ของเขาวางไว้ ให้เขาสวม เธอจึงถามเขาวา่ 
“ท�าไมลูกไม่สวมถุงเท้าไปโบสถ์”

เขาตอบวา่ “ก็ผมไม่ชอบน่ีครบั มันหยาบ”
ขณะที่เธอก�าลังคุยกับเขา ลูกชายวัยสองขวบ

ของเราวิ่งไปทั่วสนาม สะดุดบางอย่าง ล้ม และ
เลือดออกที่จมูก ตอนน้ีมีเลือดหยดลงบนเสือ้
คอเต่าสีขาวของเขา ท�าให้เสือ้เป้ือน น่ันคือตอน
ที่ข้าพเจ้าไปถึงพอดี วิธีเดียวที่จะให้ภาพออก
มาดีคือกลับคอเต่าไปไว้ด้านหลังเพื่อซ่อนคราบ
เลือดไว้

ผลปรากฏวา่ขณะลูกชายคนโตวิง่เล่นไปทั่วและ
ปาแอปเป้ิล เขาล้มและเข่าเป็นรอยเป้ือนหญ้ารอย
ใหญ่ ดว้ยเหตน้ีุในรปูจึงเห็นเขาวางแขนทับรอย
เป้ือนหญ้า

ส่วนลูกชายคนที่สามของเรา เราตอ้งรอ 20 นาที
กวา่ตาของเขาจะหายแดงจากการรอ้งไห้

ตอน
น้ีคราบ

เลือดอยู่
ดา้นหลังเสือ้

ของลูกชายคน
เล็กของเรา

ลูกชายคนที่สองของ
เราตอ้งเอามือบังถุงเท้า
กีฬาสีขาวเพื่อให้ทุก
อย่างลงตวั

ส่วนข้าพเจ้าแกรยี์มี
ปัญหากับภรรยาเพราะ

การมาสายของข้าพเจ้าเป็นเหตุ
ให้เกิดเรือ่งทัง้หมดน้ี

ดงัน้ันเมื่อท่านเห็นภาพครอบครวัที่สวยงาม
น้ีของเราและครวญครางวา่ “ท�าไมเราถ่ายรปู
ครอบครวัให้ดดูแีบบน้ีไม่ได”้ ทุกท่านรูด้กีวา่น้ัน!

ส่ือสังคมและงานเผยแผ่ศาสนา
ตามที่ท่านมองเห็น เราตอ้งค�านึงถึงอันตราย

และความเส่ียง รวมถึงความเป็นจรงิที่ดสูมบูรณ์
แบบและผลงานที่ผิดคาด  โลกมักจะไม่สดใส
เท่าที่ปรากฏบนส่ือสังคม กระน้ันก็ตาม มีเรือ่ง
ดีๆ  มากมายและจะผ่านมาทางแพลตฟอรม์การ
ส่ือสารเหล่าน้ี

แผนกผู้สอนศาสนาให้ค�าแนะน�าใหม่ ในปี  
2017 เกี่ยวกับวธิี ใช้ส่ือสังคมในงานเผยแผ่
ศาสนา แหล่งข้อมูลดจิิทัลมากมายมี ให้เราใช้ ใน
วธิีที่มีประสิทธิภาพ เรยีบง่าย ใช้ง่าย และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

มีแอปพลิเคชันมากมายให้ ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมและสรา้งแรงบันดาลใจ เราควรท�าสุด
ความสามารถเพื่อสอนคนรุน่ใหม่ ให้ ใช้เทคโนโลยี
อย่างชอบธรรมอีกทัง้เตอืนและป้องกันการใช้
ที่ ไม่เหมาะไม่ควร และอันตรายที่เกี่ยวข้องเช่น
กัน ทัง้น้ีควรช่วยให้เรามั่นใจวา่ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีจะมากกวา่ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง

“ผู้ส่งสารช่างงดงามเหลอืเกนิ”
ในช่วงที่ข้าพเจ้าก�าลังไตร่ตรองและสวด

อ้อนวอนอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับข่าวสารน้ี ข้าพเจ้า
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ตื่นนอนตอนเช้าตรูว่ันหน่ึงพลางนึกถึงเพลง
และเน้ือร้องที่เรียบง่ายของเพลงน้ัน “ผู้ส่งสารที่
ส่ังสอนพระกิตติคุณแห่งสันติแก่เราช่างงดงาม
เหลือเกิน” 8

ข่าวสารของเราเป็นข่าวสารแห่งสันติ และ
ท่านเป็นผู้ส่งสารที่งดงามผู้ส่ังสอนข่าวสารน้ัน 
ท่านท�าเช่นน้ีได้ผ่านช่องทางใหม่ที่น่าตื่นเต้น
เหล่าน้ีของเทคโนโลยี เราอยู่ ในโลกที่หาใดเปรียบ
ได้ ในความสมบูรณ์แห่งเวลาพรอ้มด้วยความ
สามารถในการส่ังสอนพระกิตติคุณแห่งสันติที่
ปลายน้ิวของเรา

เรามีถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ ซ่ึง
บอกลักษณะของยุคน้ีไดอ้ย่างสมบูรณ์และให้การ
น�าทางส�าหรบัสมัยของเราดงัน้ี “และยิ่งกวา่น้ัน, 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วา่เวลาจะมาถึงเมื่อความรู้
เรือ่งพระผู้ช่วยให้รอดจะแผ่ไปทั่วทุกประชาชาต,ิ 
ตระกูล, ภาษา, และผู้คน” (โมไซยาห์ 3:20)

เรามีถ้อยค�าที่มาถึงเราผ่านการเปิดเผยยุค
ปัจจุบันดว้ย โดยพูดถึงและให้แนวทางส�าหรบัยุค
สมัยและสภาวการณ์ของเรา ข้าพเจ้าขออ้างอิง
ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์“ข้าพเจ้าเช่ือวา่ถึง
เวลาแล้วที่เราเหล่าสานุศิษย์ของพระครสิตจ์ะใช้
เครือ่งมือที่ ไดร้บัการดลใจเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อเป็นพยานถึงพระ
ผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดร ์แผนแห่งความสุขของ
พระองคส์�าหรบับุตรธิดาของพระองค ์และพระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ในฐานะพระผู้
ช่วยให้รอดของโลก เพื่อประกาศความจรงิของการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุในยุคสุดท้าย และเพื่อท�างาน
ของพระเจ้าให้ส�าเรจ็ลุล่วง” 9

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ทุกท่านพิจารณาบทบาท
ของท่านอย่างจริงจังในการส่ังสอนพระกิตติคุณ
แห่งสันติ ในฐานะผู้ส่งสารที่งดงาม ขอให้เรา
แต่ละคนท�าส่วนของเราเพื่อแบ่งปัน “ความรู้
เรื่องพระผู้ช่วยให้รอด” กับทุกประชาชาติ ตระกูล 
ภาษา และผู้คน วิธีดีที่สุดที่เราท�าส่ิงน้ีได้คือ
ค่อยๆ ท�าไปและท�าในวิธีที่ ได้ผลที่สุดส�าหรับท่าน
และครอบครัวท่าน ขอให้แต่ละท่านกล้าสร้าง
บล็อก ปักหมุด กดไลค์ แบ่งปัน โพสต์ เป็นเพื่อน 
ทวีต สแน็ป และใช้แอป พลิเคชันต่างๆ ในวิธี
ที่จะยกย่อง ให้เกียรติ และเคารพพระประสงค์
ของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและน�าความ
รู้เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดไปให้ครอบครัวท่าน คน
ที่ท่านรัก และมิตรสหาย—รวมทัง้เพื่อนบนส่ือ
สังคมเช่นกัน ◼

จากค�าปราศรยัการประชมุใหญข่องสตรมีหาวทิยาลยับรคิมัยงักเ์รือ่ง 
“ความรูเ้รือ่งพระผูช่้วยใหร้อด” เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

อ้างองิ
 1. เดวดิ โอ. แมคเคย์ ใน Conference Report, Oct. 1966, 4.
 2. สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, “When the World Will Be 

Converted,” Ensign, Oct. 1974, 11, 10.
 3. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เหมือนภาชนะแตก,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2013, 40 42.
 4. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “Mormon Message: Like a 

Broken Vessel,” June 20, 2016, mormonnewsroom .org.
 5. ด ู“President Uchtdorf Relates Flying to Gospel in Post 

and Video with Grandson,” Sept. 30, 2016, LDS .org.
 6. โธมัส เอส. มอนสัน, “มีชีวติที่พรัง่พรอ้ม,” เลียโฮนา, 

ม.ค. 2012, 4.
 7. เจ. เดฟน์ คอรนิ์ช, “ฉันดพีอหรอืไม่ ฉันจะท�าได้ ไหม” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 33.
 8. “How Lovely Are the Messengers,” hymnary.org.
 9. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ท่วมแผ่นดนิโลกผ่านส่ือสังคม,” 

เลียโฮนา, ส.ค. 2015, 50; ด ูเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “Sweep the 
Earth as with a Flood” (วดีทิัศน์), LDS .org.

เราอยู่ในโลกท่ีหาใด
เปรียบได้ในความ
สมบูรณ์แห่งเวลาพร้อม
ด้วยความสามารถในการ
ส่ังสอนพระกิตติคุณแห่ง
สันติท่ีปลายนิว้ของเรา

ขอให้เรา
แต่ละคนท�า
ส่วนของเรา
เพ่ือแบ่งปัน 
“ความรู้เร่ือง
พระผู้ช่วยให้
รอด” กับทุก
ประชาชาติ 
ตระกูล ภาษา 
และผู้คน

ภา
พ

จา
ก 

G
ET

TY
 IM

AG
ES





 เมษายน 2018 27

ส ามปีผ่านไป และสามฤดเูก็บเกี่ยว โจเซฟใช้เวลา
ส่วนใหญ่หักรา้งถางพง ไถดนิ และท�างานเป็นลูกมือ
เพื่อให้มีรายไดม้าเป็นคา่ใช้จ่ายประจ�าปีในที่ดนิของ

ครอบครวั งานท�าให้ท่านไปโรงเรยีนได้ ไม่บ่อยนัก ท่านใช้
เวลาวา่งส่วนใหญ่อยู่กับครอบครวัและคนงานอื่นๆ

โจเซฟกับเพื่อนๆ ยังเยาวว์ยัจึงสดใสรา่เรงิ บางครัง้พวก
ท่านท�าผิดดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ และโจเซฟพบวา่
เมื่อท่านไดร้บัการให้อภัยครัง้หน่ึงไม่ไดห้มายความวา่ท่าน
ไม่ตอ้งกลับใจอีก อีกทัง้นิมิตอันรุง่โรจน์ของท่านก็ไม่ได้
ตอบค�าถามทุกข้อหรอืไม่ไดท้�าให้ความสับสนของท่านจบ
สิน้ 1 ดว้ยเหตน้ีุท่านจึงพยายามอยู่ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านอ่านพระคมัภีร์ ไบเบิล วางใจในเดชานุภาพของพระ
เยซูครสิตท์ี่จะช่วยท่านให้รอด และเช่ือฟังพระบัญชาของ
พระเจ้าไม่ ให้นับถือนิกายใด

โจเซฟเช่ือเหมือนคนจ�านวนมากในละแวกน้ัน รวมทัง้
บิดาท่าน วา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความรูผ้่านวตัถุ
ส่ิงของอย่างกิ่งไม้หรอืหิน ดงัที่พระองคท์รงเปิดเผยกับ
โมเสส อาโรน และคนอื่นๆ ในพระคมัภีร์ ไบเบิล 2 วนัหน่ึง 
ขณะโจเซฟก�าลังช่วยเพื่อนบ้านขุดบ่อน� ้า ท่านบังเอิญเจอ
หินก้อนเล็กๆ ก้อนหน่ึงฝังลึกอยู่ ในดนิ โจเซฟทราบวา่บาง
ครัง้ผู้คนใช้หินพิเศษคน้หาของหายหรอืสมบัตทิี่ซ่อนอยู่ 

ท่านสงสัยวา่ท่านพบหินเช่นน้ันแล้วหรอื ขณะส�ารวจหิน
ก้อนน้ัน ท่านเห็นบางอย่างที่ดวงตาฝ่ายธรรมชาตมิองไม่
เห็น 3

ของประทานของโจเซฟในการใช้หินก้อนน้ันท�าให้
สมาชิกครอบครวัประทับใจเพราะเห็นวา่น่ันเป็น
เครือ่งหมายแสดงความโปรดปรานของสวรรค ์4 แตถ่ึงแม้
โจเซฟมีของประทานของผู้หยั่งรู ้แตท่่านก็ยังไม่แน่ใจวา่
พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยท่านหรอืไม่ ท่านไม่รูสึ้กถึงการให้
อภัยและสันตสุิขที่เคยรูสึ้กอีกเลยหลังจากท่านเห็นนิมิต
ถึงพระบิดาและพระบุตร แตท่่านมักจะรูสึ้กผิดเน่ืองจาก
ความอ่อนแอและความไม่ดพีรอ้มของท่าน 5

วนัที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1823 โจเซฟวยัสิบเจ็ดปีนอน
ไม่หลับอยู่ ในห้องใตห้ลังคาที่ท่านใช้รว่มกับพี่ชายน้องชาย 
คนืน้ันท่านอยู่ฟังครอบครวัพูดคยุกันเกี่ยวกับนิกายตา่งๆ 
และหลักค�าสอนที่พวกเขาสอนจนดกึ ตอนน้ีทุกคนหลับ
หมดแล้ว และบ้านเงียบกรบิ 6

ในความมืดของห้องน้ัน โจเซฟเริม่สวดวงิวอนดว้ย
ศรทัธาแรงกล้าทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงยกโทษบาปของ
ท่าน ท่านปรารถนาจะส่ือสารกับผู้ส่งสารจากสวรรคผ์ู้จะ
รบัรองสถานะของท่านตอ่พระเจ้าและให้ความรูแ้ก่ท่าน
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุที่ทรงสัญญาไวก้ับท่านในป่า โจเซฟ
รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่านก่อน
หน้าน้ี และท่านมีความเช่ือมั่นเต็มที่วา่พระองคจ์ะทรง
ตอบอีกครัง้

ขณะโจเซฟสวดอ้อนวอน แสงสวา่งปรากฏข้างเตยีง
ท่าน แสงน้ันสวา่งขึน้เรือ่ยๆ จนท�าให้ทัง้ห้องสวา่งจ้า 

บทท่ี 3

แผ่นจารกึทองค�า
บทน้ีเป็นบทที ่3 ของประวตัศิาสนจกัรเชิงบรรยายสีเ่ลม่ชดุใหมชื่อ่ วสุิทธิชน: 
เรือ่งราวของศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์ ในยคุสุดทา้ย หนังสือจะมอียู่ ในรปูแบบ
ทีพ่มิพแ์ล้ว 14 ภาษา ในหมวดประวตัศิาสนจกัรของแอปพลเิคชันคลงัคน้ควา้
พระกติตคิณุ และออนไลน์ที ่วสุิทธชิน.lds .org อกีหลายบทจะจดัพมิพ์ ในฉบบั
ตอ่ๆ ไปจนกวา่จะออกเล่ม 1 ช่วงปลายปีน้ี บทเหลา่น้ันจะมีใหอ้า่น 47 ภาษาใน
แอปพลเิคชันคลังคน้ควา้และที ่วสุิทธชิน.lds .org บทที ่2 พดูถงึนิมติแรกของ
โจเซฟ—การเห็นพระบิดาและพระบตุรในฤดใูบไมผ้ล ิปี 1820

พ
ระ

อง
ค์ท

รง
เรี

ยก
ชื่อ

ข้า
พ

เจ้
า 

โด
ย 

ไม
เคิ

ล 
มา

ลม์



28 เลียโฮนา

เป็นเจ้า” โมโรไนส่ังโจเซฟให้ ไปหาคนที่จะสนับสนุนท่าน
โดยเรง่ท่านให้ ไปบอกบิดาเกี่ยวกับนิมิตที่ท่านเห็น

“เขาจะเช่ือทุกค�าที่ท่านพูด” เทพสัญญา 13

เช้าวันรุ่งขึน้ โจเซฟไม่พูดอะไรเกี่ยวกับโมโรไนทัง้ที่รู้
ว่าบดิาเช่ือเรือ่งนิมิตและเรือ่งเทพดว้ย แตทั่ง้สองใช้เวลาเช้า
เก็บเกี่ยวพืชผลในทุ่งใกล้เคยีงพรอ้มกับอัลวนิ

งานน้ันยากล�าบาก โจเซฟพยายามท�าให้ทันพี่ชายขณะ
พวกท่านใช้เคยีวเกี่ยวตน้ข้าวสาลีที่ขึน้สูง แตก่ารเยือนของ
โมโรไนท�าให้ท่านตืน่ทัง้คนื และความคดิท่านวนเวยีนอยู่
กับบันทึกโบราณและเนินเขาที่ฝังบันทึกน้ัน

ไม่นานท่านก็หยุดพัก และอัลวนิสังเกตเห็น “เราต้อง
ท�าต่อไปนะ” เขารอ้งเรยีกโจเซฟ “ไม่อย่างน้ันเราจะ
ท�างานไม่เสรจ็” 14

โจเซฟพยายามท�างานหนักขึน้และเรว็ขึน้ แต่ไม่วา่ท่าน
จะท�าอย่างไร ท่านก็ท�าไม่ทันอัลวนิ ครู่
หน่ึงหลังจากน้ัน โจเซฟ ซีเนียรสั์งเกต
เห็นโจเซฟหน้าซีดและหยุดพักอีก 
“กลับบ้านเถอะลูก” เขาบอก โดยเช่ือวา่
บุตรชายป่วย

โจเซฟเช่ือฟังบิดาและเดนิโซเซกลับ
บ้าน แตเ่มื่อพยายามข้ามรัว้ ท่านหมด
แรงล้มแน่น่ิงอยู่บนพืน้ดนิ 

ขณะนอนอยู่ที่น่ันพลางรวบรวมก�าลัง 
ท่านเห็นโมโรไนยืนอยู่เหนือท่านอีกครัง้ 
ล้อมรอบดว้ยแสงสวา่ง “ท�าไมไม่บอกบิดา
ตามที่ข้าพเจ้าบอกท่านเล่า” เทพถาม

โจเซฟตอบวา่ท่านกลัววา่บิดาจะไม่
เช่ือท่าน

“เขาจะเช่ือ” โมโรไนรบัรอง จากน้ันจึงทวนข่าวสาร
เมื่อคนื 15

โจเซฟ ซีเนียรร์อ้งไห้เมื่อบุตรชายเล่าเรือ่งเทพกับ
ข่าวสารของเทพให้ฟัง “น่ันเป็นนิมิตจากพระผู้เป็นเจ้า” 
เขากล่าว “จงท�าตามน้ัน” 16

โจเซฟเดินไปที่เนินเขาทันที เมื่อคืน โมโรไนแสดงให้
ท่านเห็นนิมิตของที่ซ่อนแผ่นจารกึ ท่านจึงรูว้า่จะไปที่ ใด 
เนินเขาลูกหน่ึงในบรรดาลูกใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ัน อยู่
ห่างจากบ้านท่านราวสามไมล์ แผ่นจารกึฝังอยู่ ใต้ศิลาทรง
กลมขนาดใหญ่ทางด้านตะวนัตกของเนินเขาลูกน้ี ไม่ห่าง
จากยอด

โจเซฟเดนินึกถึงแผ่นจารกึ ทัง้ที่รูว้า่แผ่นจารกึศักดิสิ์ทธิ์ 
แตท่่านก็อดสงสัยไม่ไดว้า่มีมูลคา่เท่าใด ท่านเคยไดย้ิน

โจเซฟเงยหน้า ท่านเห็นเทพองคห์น่ึงยืนอยู่ ในอากาศ 
เทพองคน้ั์นสวมเสือ้คลุมสีขาวไรร้อยตะเข็บยาวถึงข้อมือ
และข้อเท้า แสงสวา่งแผ่รงัสีออกมาจากท่าน และใบหน้า
ท่านเรอืงรองดจุสายฟ้า

ตอนแรกโจเซฟกลัว แต่ไม่นานท่านก็รูสึ้กสงบ เทพเรยีก
ช่ือท่านและแนะน�าตนเองวา่ช่ือโมโรไน เทพกล่าววา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงยกโทษบาปของโจเซฟแล้วและเวลาน้ีทรงมี
งานให้ท่านท�า เทพประกาศวา่ช่ือของโจเซฟ สมิธจะถูกพูด
ถึงทัง้ดแีละช่ัวในบรรดาประชาชาต ิ7

โมโรไนพดูถงึแผน่จารกึทองค�าทีฝ่ังอยู่ในเนินเขาใกล้ๆ   
บนแผ่นจารกึสลกับนัทึกของคนสมยัโบราณทีเ่คยมชีีวติอยู่
ในพืน้ทีข่องทวปีอเมรกิา บันทกึกล่าวถงึทีม่าของคนเหลา่ 
น้ันและใหเ้รือ่งราวทีพ่ระเยซคูรสิตเ์สด็จเยือนพวกเขา  
พระองคท์รงสอนความสมบรูณ์ของพระกิตตคิณุแก่พวก 
เขา 8 โมโรไนกลา่ววา่มศิีลาผูห้ยัง่รูส้องก้อนฝังอยู่กับแผ่น 
จารกึ ซ่ึงตอ่มาโจเซฟเรยีกวา่อรูมิและ 
ทมูมมิ หรอืเครือ่งแปลความหมาย พระเจา้
ทรงเตรยีมศิลาเหลา่น้ีไวช่้วยโจเซฟแปล 
บนัทกึ ศิลาใสสองกอ้นผกูไวด้ว้ยกันและ 
ตดิกบัแผน่ทบัทรวง 9

เวลาทีเ่หลอืของการเยือนคราวน้ัน โม โร
ไนอา้งค�าพยากรณ์จากหนังสืออิสยาห ์โย
เอล มาลาค ีและกจิการของอัครทตูในพระ
คมัภรี์ ไบเบลิ ทา่นอธบิายวา่พระเจา้จะ
เสด็จมาในไมช้่า และครอบครวัมนุษย์จะ
ไมบ่รรลจุุดประสงคข์องการสรา้งพวกเขา
เวน้แตจ่ะตอ่พันธสัญญาโบราณของพระ
ผูเ้ป็นเจ้ากอ่น 10 โมโรไนกลา่ววา่พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงเลอืกโจเซฟให้ตอ่พันธสัญญาน้ัน 
และถา้ทา่นเลอืกซ่ือสัตย์ตอ่พระบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ทา่นจะเป็นคนเปิดเผยบนัทกึบนแผน่จารกึ 11

ก่อนจากไป เทพบัญชาให้ โจเซฟดแูลแผ่นจารกึและ
ตอ้งไม่ ให้ ใครเห็นเวน้แตจ่ะมีค�าส่ังเป็นอื่น โดยเตอืนท่าน
วา่ท่านจะถูกท�าลายหากท่านไม่เช่ือฟังค�าแนะน�าน้ี จากน้ัน
แสงสวา่งรวมกันรอบกายโมโรไนและท่านขึน้สู่สวรรค ์12

ขณะโจเซฟนอนครุน่คดิถึงนิมิตน้ัน แสงสวา่งกระจาย
ทั่วห้องอีกครัง้และโมโรไนปรากฏโดยให้ข่าวสารเช่น
เดยีวกันกับครัง้ก่อน แล้วท่านก็จากไปเพียงเพื่อปรากฏอีก
ครัง้และให้ข่าวสารครัง้ที่สาม

“ตอ่ไปน้ี โจเซฟ จงระวงั” โมโรไนกล่าว “เมื่อท่านไปเอา
แผ่นจารกึ ความนึกคดิของท่านจะเต็มไปดว้ยความมืด 
และความช่ัวทุกรปูแบบจะแวบเข้ามาในความนึกคดิของ
ท่านเพื่อขัดขวางท่านไม่ ให้รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้

โมโรไนบอกโจเซฟวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเลือกโจเซฟ

ให้ตอ่พันธสัญญาและ
หากท่านเลือกซือ่สัตย์ตอ่
พระบัญชาของพระผู้เป็น
เจ้า ท่านจะเป็นคนเปิด
เผยบันทึกบนแผ่นจารกึ
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นิทานเรือ่งขุมทรพัย์ที่ซ่อนอยู่ซ่ึงมีเทพารกัษ์คุม้ครอง แต่
โมโรไนกับแผ่นจารกึที่พูดถึงตา่งจากเรือ่งเหล่าน้ี โมโรไน
เป็นผู้ส่งสารจากสวรรคท์ี่พระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้ให้มา
มอบบันทึกแก่ผู้หยั่งรูท้ี่พระองคท์รงเลือกไว ้และแผ่น
จารกึมีคา่ไม่ ใช่เพราะเป็นทองค�า แตเ่พราะเป็นพยานถึง
พระเยซูครสิต์

โจเซฟยังอดคดิไม่ไดว้า่ตอนน้ีท่านรูแ้ล้ววา่จะหาทรพัย์
สมบัตมิากพอจะท�าให้ครอบครวัท่านหลุดพ้นจากความ
อัตคดัขัดสนไดจ้ากที่ ใด 17

เมื่อมาถึงเนินเขา โจเซฟพบบรเิวณที่ท่านเห็นในนิมิต
และเริม่ขุดตรงฐานหินจนขอบโล่งเตยีน จากน้ันท่านพบ
กิ่งไม้ขนาดใหญ่และใช้เป็นชะแลงงัดก้อนหินออกมาไว้
ข้างๆ 

ใตห้ินกลมก้อนใหญ่มีหีบใบหน่ึง ผนังดา้นข้างและฐาน
ท�าจากหิน เมื่อมองเข้าไป โจเซฟเห็นแผ่นจารกึทองค�า 
ศิลาผู้หยั่งรู ้และแผ่นทับทรวง 19 แผ่นจารกึเต็มไปดว้ยตวั
หนังสือโบราณและดา้นข้างดา้นหน่ึงมีห่วงสามห่วงคล้อง
แผ่นจารกึไวด้ว้ยกัน แผ่นจารกึแตล่ะแผ่นกวา้งหกน้ิว ยาว
แปดน้ิว และบาง ส่วนหน่ึงของแผ่นจารกึดเูหมือนจะถูก
ผนึกไว้ ไม่ ให้ ใครอ่านได ้20

โจเซฟประหลาดใจและสงสัยอีกครัง้วา่แผ่นจารกึมี
มูลคา่เท่าใด ท่านเอือ้มมือไปหยิบ—และรูสึ้กวา่มีกระแส
ไหลผ่านจนท่านสะดุง้ ท่านชักมือกลับแล้วเอือ้มมือไปหยิบ
อีกสองครัง้และสะดุง้ทุกครัง้

“ท�าไมผมหยิบไม่ได”้ ท่านรอ้งเสียงดงั
“เพราะท่านไม่ไดร้กัษาพระบัญญัตขิองพระเจ้า” เสียง

ตอบอยู่ ใกล้ๆ 21

โจเซฟเหลียวไปเห็นโมโรไน ทันทีที่ข่าวสารจากคนืก่อน
หลั่งไหลเข้ามาในความคดิท่าน ท่านเข้าใจวา่ท่านลืมจุด
ประสงคแ์ท้จรงิของบันทึกเสียแล้ว ท่านเริม่สวดอ้อนวอน 
ความนึกคดิและจิตวญิญาณท่านตืน่มารบัพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์

“ดน่ีูสิ” โมโรไนบัญชา อีกนิมิตหน่ึงเผยตอ่โจเซฟ และ
ท่านเห็นซาตานห้อมล้อมดว้ยไพรพ่ลนับไม่ถ้วน “เราแสดง
ให้ท่านเห็นทัง้หมดน้ี ความดแีละความช่ัว ความบรสุิทธิ์
และไม่บรสุิทธิ์ รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าและอ�านาจ
ของความมืด” เทพประกาศ “เพื่อให้ท่านรูค้วามแตกตา่ง
ระหวา่งอ�านาจสองอย่างและไม่ยอมให้คนช่ัวคนน้ันมี
อิทธิพลตอ่ท่านหรอืเอาชนะท่าน”

เทพสอนโจเซฟใหม้ี ใจบรสุิทธิแ์ละท�าจิตใจใหห้นักแน่น
เพือ่รบับันทึก “การจะไดส่ิ้งศักดิสิ์ทธิเ์หล่าน้ีตอ้งไดด้ว้ยการ
สวดออ้นวอนและการเช่ือฟังพระเจา้โดยครบถว้น” โมโรไน 
อธบิาย “แผน่จารกึเหลา่น้ีไม่ไดฝ้ังไวที้น่ี่เพราะเห็นแก่
ประโยชน์และความมัง่คัง่ทีส่ั่งสมไวเ้พือ่ให้ ไดเ้กยีรตยิศของ
โลกน้ี แผ่นจารกึผนึกไว้ โดยค�าสวดอ้อนวอนแหง่ศรทัธา” 22

โจเซฟถามวา่ท่านจะไดแ้ผ่นจารกึเมื่อใด
“วนัที่ยี่สิบสองเดอืนกันยายนถัดไป” โมโรไนตอบ “ถ้า

ท่านพาคนที่เหมาะสมมากับท่าน”
“ ใครคอืคนที่เหมาะสม” โจเซฟถาม
“พี่ชายคนโตของท่าน” 23

ตัง้แตเ่ด็กโจเซฟรูว้า่ท่านสามารถเช่ือใจพี่ชายคนโตได ้
เวลาน้ีอัลวนิอายุยี่สิบห้าปีและซือ้ฟารม์ของเขาเองไดถ้้าเขา
ตอ้งการ แตเ่ขาเลือกอยู่ท�าฟารม์ของครอบครวัเพื่อช่วยให้
พ่อแม่ไดล้งหลักปักฐานบนที่ดนิของพวกท่านเมื่ออายุมาก

ใกล้พอลไมรา นิวยอร์ก เนินเขาคาโมราห์อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ห่างจากฟาร์มครอบครัวสมิธราวสามไมล์ (4.8 กโิลเมตร) โจเซฟรู้ทีฝั่งแผ่น
จารึกพระคมัภร์ีมอรมอนเพราะโมโรไนแสดงให้ท่านเห็นเนินเขาน้ันในนิมิต
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ขึน้ เขาเป็นคนเอาจรงิเอาจังและขยันขันแข็ง โจเซฟรกั
และช่ืนชมเขามาก 24

บางทีโมโรไนอาจรูสึ้กวา่โจเซฟตอ้งอาศัยสตปิัญญาและ
ความเข้มแข็งของพี่ชายเพื่อเป็นคนในแบบที่พระเจ้าจะ
วางพระทัยมอบแผ่นจารกึให้ ได้

โจเซฟเหน่ือยขณะกลับบ้านคืนน้ัน แต่ครอบครัว
ท่านมาห้อมล้อมท่านทันทีที่ผ่านประตูเข้ามาเพราะอยาก
รู้ว่าท่านพบอะไรที่เนินเขา โจเซฟเริม่เล่าให้พวกเขาฟัง
เรื่องแผ่นจารึก แต่อัลวินขัดจังหวะเมื่อสังเกตว่าโจเซฟ
อิดโรย

“เราไปนอนก่อนเถอะ” เขาบอก “เราจะตอ้งตืน่ไป
ท�างานแตเ่ช้า” พรุง่น้ีพวกเขาจะมีเวลามากเพื่อฟังเรือ่งราว
ที่เหลือของโจเซฟ “ถ้าคณุแม่จะท�าอาหารค�า่ให้พวกเราเรว็
หน่อย” เขากล่าว “เราจะไดม้ีค�า่คนืที่ยาวนานและทุกคนจะ
ไดน่ั้งฟังน้องเล่า” 25

เย็นวนัตอ่มา โจเซฟเล่าเหตกุารณ์ที่เนินเขา และอัลวนิ 
เช่ือเขา ในฐานะลูกชายคนโตของครอบครวั อัลวนิรูสึ้ก
เสมอวา่ตอ้งรบัผิดชอบความผาสุกทางกายของพ่อแม่ที่แก่
ตวัลง เขากับน้องชายถึงกับเริม่สรา้งบ้านหลังใหญ่ขึน้เพื่อ
ให้ครอบครวัอยู่สบายกวา่เดมิ

ตอนน้ีดเูหมือนโจเซฟก�าลังดแูลความผาสุกทาง
วญิญาณของพวกเขา คนืแล้วคนืเล่าที่ท่านสะกด
ครอบครวัดว้ยการเล่าเรือ่งแผ่นจารกึทองค�าและคนที่เขียน
แผ่นจารกึเหล่าน้ัน ครอบครวัสนิทกันมากขึน้ บ้านสงบ
และมีความสุข ทุกคนรูสึ้กวา่ส่ิงอัศจรรย์บางอย่างก�าลังจะ
เกิดขึน้ 26

ตอ่จากน้ัน เช้าวนัหน่ึงของฤดใูบไม้รว่ง หลังจากโมโรไน
มาเยือนไม่ถึงสองเดอืน อัลวนิกลับมาบ้านดว้ยอาการปวด
ท้องอย่างรนุแรง เขาคูต้วัดว้ยความเจ็บปวด ขอให้บิดาโทร
ขอความช่วยเหลือ เมื่อแพทย์มาถึง เขาให้อัลวนิกินยาธาตุ
น� ้าขาวจ�านวนมาก ซ่ึงรงัแตจ่ะท�าให้อาการหนักกวา่เดมิ

อัลวนินอนบิดตัวด้วยความเจ็บปวดอยู่บนเตียงหลายวนั 
เขารูว้า่เขาอาจจะตาย เขาจึงเรยีกหาโจเซฟ “ท�าทุกอย่างที่
อยู่ ในอ�านาจของน้องเพื่อให้ ได้แผ่นจารกึมา” อัลวนิบอก 
“จงซ่ือสัตย์ ในการรบัค�าแนะน�าส่ังสอนและรกัษาพระ
บัญญัติทุกข้อที่พระองค์ประทาน” 27

เขาสิน้ใจหลังจากน้ันไม่นาน ทัง้บ้านมีแตค่วามโศก
เศรา้ ที่งานศพ นักเทศน์พูดท�านองวา่อัลวนิตกนรกแล้ว 
โดยใช้ความตายของเขาเตอืนคนอื่นๆ วา่จะเกิดอะไรขึน้
ถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยื่นพระหัตถ์มาช่วยพวกเขาให้รอด 
โจเซฟ ซีเนียร์ โกรธมาก บุตรชายของเขาเป็นคนด ีและ
เขาไม่เช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษบุตรชายให้ตกนรก 28

การพูดเรือ่งแผ่นจารกึจึงสิน้สุดพรอ้มกับการจากไปของ 
อัลวนิ เขาเป็นผู้สนับสนุนการเรยีกอันศักดิ์สิทธ์ิของ 
โจเซฟอย่างภักดจีนใครก็ตามที่พูดถึงแผ่นจารกึเขาจะนึก 
ถึงการสิน้ชีวติของอัลวนิ ครอบครวัไม่อาจทนรบัการจากไป
ของอัลวนิได้

โจเซฟคดิถึงอัลวนิมากและความตายของเขาท�าให้ท่าน
ทุกข์ ใจมากเป็นพิเศษ ท่านหวงัจะให้พี่ชายคนโตช่วยท่าน
ให้ ไดบ้ันทึก ตอนน้ีท่านรูสึ้กถูกทอดทิง้ 29

ในที่สุดเมื่อถึงวนักลับไปที่เนินเขา โจเซฟไปคนเดยีว 
ท่านไม่แน่ใจวา่พระเจ้าจะทรงวางใจมอบแผ่นจารกึให้ท่าน
หรอืไม่ถ้าไม่มีอัลวนิ แตท่่านคดิวา่ท่านรกัษาพระบัญญัติได้
ทุกข้อที่พระเจ้าประทานให้ท่านตามที่พี่ชายแนะน�า ค�าส่ัง
ของโมโรไนส�าหรบัการไปน�าแผ่นจารกึมาน้ันชัดเจน  

รูปป้ันโมโรไนต้ังอยู่บนยอดเขาคาโมราห์เพือ่ร�าลกึถงึสถานทีซ่ึ่งโจเซฟ 
สมิธได้เห็นแผ่นจารึกพระคมัภร์ีมอรมอนคร้ังแรกในวนัที ่22 กนัยายน 
ค.ศ. 1823 และได้รับแผ่นจารึกในวนัเดยีวกนัอีกส่ีปีต่อมา



 เมษายน 2018 31

“ทา่นตอ้งถอืแผน่จารกึตรงกลบับา้นโดยไมชั่กช้า” เทพบอก  
“และเก็บใส่กญุแจ” 30

ที่เนินเขา โจเซฟงัดหินก้อนน้ันออก เอือ้มลงไปในหีบ
ศิลา และยกแผ่นจารกึขึน้มา จากน้ันความคดิหน่ึงแวบเข้า
มาวา่ ส่ิงของอย่างอื่นในหีบมีคา่เช่นกันจึงน่าจะซ่อนไวก้่อน
ท่านกลับบ้าน ท่านวางแผ่นจารกึและหันไปปิดหีบ แตเ่มื่อ
ท่านกลับมาที่แผ่นจารกึ มันหายไปแล้ว! ท่านตกใจจนทรดุ
ฮวบและวงิวอนขอให้รูว้า่แผ่นจารกึอยู่ที่ ไหน

โมโรไนปรากฏและบอกโจเซฟวา่ท่านไม่ท�าตามค�า
แนะน�าอีกแล้ว ท่านไม่เพียงวางแผ่นจารกึก่อนจะแน่ใจวา่
ปลอดภัยแล้วเท่าน้ัน แตท่่านปล่อยให้ห่างจากสายตาดว้ย 
ผู้หยั่งรูว้ยัหนุ่มเต็มใจท�างานของพระเจ้า แตท่่านยังไม่
สามารถคุม้ครองบันทึกโบราณได้

โจเซฟผิดหวงัในตนเอง แต่ โมโรไนแนะน�าให้ท่านกลับ
มาเอาแผ่นจารกึปีหน้า โมโรไนสอนโจเซฟมากขึน้เกี่ยวกับ
แผนของพระเจ้าส�าหรบัอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและ
งานอันส�าคญัยิ่งที่จะเริม่ออกมา

แตห่ลังจากเทพไปแล้ว โจเซฟเดนิลงจากเนินเขาอย่าง
เศรา้ใจ กังวลวา่ครอบครวัท่านจะคดิอย่างไรเมื่อท่านกลับ
บ้านมือเปล่า 31 เมื่อท่านก้าวเข้าไปในบ้าน พวกเขารอท่าน
อยู่ บิดาท่านถามทันทีวา่ท่านมีแผ่นจารกึไหม

“ไม่มีครบั” ท่านตอบ “ผมเอามาไม่ได”้
“ลูกเจอหรอืเปล่า”
“ผมเจอครบัแตเ่อามาไม่ได”้
“พ่อเอามาไดแ้น่” โจเซฟ ซีเนียรบ์อก “ถ้าพ่อเป็นลูก”
“พ่อไม่รูว้า่พ่อพูดอะไร” โจเซฟกล่าว “ผมเอามาไม่ได้

เพราะเทพของพระเจ้าไม่ยอมให้ผม” 32 ◼
งานชุดน้ีมีใหอ่้านเป็นภาษาองักฤษท่ี saints.lds .org
ค�าวา่ หัวข้อ ในอา้งอิงบ่งบอกวา่มีขอ้มูลออนไลนเ์พิม่เติมท่ี วสุิทธิชน.lds .org
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32 เลียโฮนา

พระองคท์รงพระชนม์!  
เราสรรเสรญินามน้ัน!
“ด้วยมเีดก็คนหน่ึงเกดิมาเพือ่เรา มบุีตรชายคนหน่ึงประทานมาให้เรา และ

การปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า ทีป่รึกษา 
มหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันตริาช”

— อิสยาห์ 9:6 (ด ู2 นีไฟ 19:6 ด้วย)
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มหัศจรรย์
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พระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์
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แสงสวา่งของโลก

ชีวติของโลก

“เราเป็นแสงสว่างและชีวติของโลก. เราคอื
อลัฟาและโอเมกา, ปฐมและอวสาน.”

— 3 นีไฟ 9:18
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ท่ีน่ีแหละ

คุณพ่อของผมเป็นชาวครสิตท์ี่เครง่
ศาสนา ท่านสอนให้ผมมีศรทัธาใน

พระเยซูครสิต ์ศรทัธาน้ันช่วยให้ผม
รอดจากสงครามกลางเมืองสามปีของ
ไนจีเรยีเมื่อปลายทศวรรษ 1960 ขณะ
ผมอยู่ ในกองทัพ แตต่อ่มาผมเริม่
สับสนและเลิกไปโบสถ์

เมือ่ผมมาเรยีนหนังสือทีส่หรฐัเมือ่ปี 
1981 ผมรูสึ้กวา่ผมตอ้งการพระผูเ้ป็น
เจ้าในชีวติผม ผมเขา้รว่มการประชมุ
ของนิกายตา่งๆ ในเมอืงบอสตนั รฐั
แมสซาชูเซตส์เป็นเวลาสองปี แต่ไมม่ี
นิกายใดดงึดดูใจผม ผมไมรู่สึ้กถงึพระ
วญิญาณ ผมจงึเลิกมองหา

ไม่นานหลังจากเมเบิลภรรยา
ของผมจากไนจีเรียมาอยู่ด้วยกันใน
ปี 1984 ผมเริ่มมีความปรารถนาแรง
กล้าอยากเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึน้อีกครัง้และเป็นสมาชิกของนิกาย
หน่ึง เพื่อนจากไนจีเรียที่มาเยี่ยมผม
ไม่รู้ว่าผมก�าลังมองหาศาสนา แต่เขา
บอกผมเกี่ยวกับนิกายหน่ึงที่เขาเคย
ได้ยินว่ามีหนังสือเรียกว่าพระคัมภีร์
มอรมอน

หลังจากน้ันผมมองหานิกายตา่งๆ 
อยู่เนืองๆ ผมพบนิกายหน่ึงเรยีกวา่
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย ค�าวา่ วสุิทธิชน 
ดงึดดูความสนใจของผม ผมไม่รูว้า่มี
นิกายที่เรยีกสมาชิกวา่วสุิทธิชน วนั
อาทิตย์น้ันผมตดัสินใจไปดู

ที่การประชุมศีลระลึก ผู้ร่วม
ประชุมร้องเพลงสวดด้วยความ
คารวะ ปุ โรหิตให้พรขนมปังและ
น� ้า พิธีด�าเนินไปอย่างมีระเบียบและ
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน หลังจาก
น้ันขณะผมเดินไปห้องโถงและตรึก
ตรองพิธีที่ผ่านมา ผมได้ยินช่ือผม

“สิเมโอน” สุรเสียงของพระ
วญิญาณตรสั “ที่น่ีแหละ”

ผู้สอนศาสนาเดนิมาพอด ีพวกเขา
แนะน�าตวัและพระคมัภีรม์อรมอน 
ผมมองพวกเขาและพูดวา่ “ผมไม่รู้
อะไรเลยเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน 
แตผ่มรูจ้ักพระคมัภีร์ ไบเบิล ผม
พรอ้มแล้ว”

พวกเขาเริม่สอนแผนแห่งความ
รอด ไม่ถึงหน่ึงเดือนผมรับบัพติศ
มา ภรรยาผมเข้าร่วมศาสนจักรต่อ
มาอีกไม่นาน ไม่กี่ปีหลังจากน้ัน เรา
ได้รับการผนึกในพระวิหารวอชิงตัน 
ดี.ซี. และลูกห้าคนได้รับการผนึกกับ
เราด้วย

ในพระวหิาร หลายอย่างเปิดเผยตอ่
ผม แตก่ารเปิดเผยในพระวหิารยืนยัน
ค�าที่ผมไดย้ินวนัแรกที่ โบสถ์หลาย
ครัง้วา่ “ที่น่ีแหละ” ผลของค�าพูดจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ครัง้น้ันเปลี่ยน
ชีวติผม ชีวติภรรยาและลูกๆ ของผม
ตลอดกาล ◼
สิเมโอน นะนาห์, เมืองอาบา ไนจีเรีย

ใ นพระวหิาร การ
เปิดเผยยนืยนัค�า

ท่ีผมไดย้นิวนัแรก
ท่ีโบสถห์ลายคร้ัง



 เมษายน 2018 41
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ฉนัน่าสนใจมากข้ึนไดอ้ยา่งไร
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ข้อแกต้วัแต่ละอยา่งท�าใหดิ้ฉนั
อ่านพระคมัภีร์นอ้ยลงจน

แทบไม่ไดอ่้านเลย

ดิฉันกลับจากงานเผยแผ่ไดเ้พียง
สามเดอืนเมื่อดฉัินเริม่มีปัญหา

เรือ่งการอ่านพระคมัภีร์
ดฉัินอ่านพระคมัภีรท์ุกวนัเมื่อเป็น

ผู้สอนศาสนาและสัญญาวา่จะอ่านตอ่
เน่ืองเมื่อกลับบ้าน แตพ่อเวลาผ่านไป 
สถานการณ์ดเูหมือนไม่เป็นใจ ดฉัินมี
การบ้านเยอะมาก งานยุ่งมาก หรอืไม่
ก็แคเ่หน่ือยมาก ข้อแก้ตวัแตล่ะอย่าง
ท�าให้ดฉัินอ่านพระคมัภีรน้์อยลงจน
แทบไม่ไดอ้่านเลย

คนืหน่ึงดฉัินเปิดพระคมัภีรม์อร
มอนและตัง้ใจวา่จะอ่านสักหน่ึงข้อ 
ข้อที่อ่านเตอืนดฉัินวา่พระคมัภีรม์ี 
“พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระ
ผู้เป็นเจ้า, แท้จรงิแล้ว, พระวจนะ
ซ่ึงรกัษาจิตวญิญาณที่บาดเจ็บ” 
(เจคอบ 2:8)

ดฉัินไตรต่รองข้อน้ีและรบัรูว้า่การ
ไม่สนใจศึกษาพระคมัภีรม์ีผลเสีย

ตอ่ดฉัิน ดฉัินรูสึ้กเครยีดมากขึน้ที่
โรงเรยีน เฉ่ือยชามากขึน้ที่ โบสถ์ และ
เหินห่างจากพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ 
จิตวญิญาณของดฉัินตอ้งการให้พระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าในพระคมัภีร์
เยียวยาดฉัิน ดฉัินรูว้า่ตอ้งจัดล�าดบั
ความส�าคญัใหม่

ดฉัินหันไปขอค�าแนะน�าจาก
เพื่อนๆ ครอบครวั และผู้น�าศาสนจักร
เพื่อท�าให้การศึกษาพระคมัภีรข์อง
ดฉัินน่าสนใจมากขึน้ ดฉัินพบสามส่ิง
ที่เป็นประโยชน์

หน่ึง ดฉัินรบัรูว้า่การศึกษาพระ
คมัภีรต์อนกลางคนืไม่ไดผ้ลส�าหรบั
ดฉัิน การศึกษาตอนเช้าท�าให้ดฉัินได้
ไตรต่รองหลักค�าสอนและหลักธรรมที่
อ่านเช้าน้ันตลอดวนั

สอง เราไดร้บัการสอนให้อ่านพระ
คมัภีรก์ับครอบครวั แตเ่น่ืองจาก
ดฉัินเรยีนมหาวทิยาลัยและอยู่ห่าง

ครอบครวั ดฉัินจึงเริม่อ่านพระคมัภีร์
กับเพื่อนรว่มชัน้และเพื่อนคนอื่นๆ 
การท�าเช่นน้ีช่วยให้ดฉัินรบัผิดชอบได้
ตอ่ไป และจุดประกายการสนทนาพระ
กิตตคิณุไดอ้ย่างดเียี่ยม

สาม ดฉัินเริม่จดการกระตุน้เตอืน
และความคดิที่ ไดร้บัระหวา่งศึกษา
พระคมัภีร ์น่ีช่วยให้ดฉัินจดจ่อกับส่ิง
ที่อ่านและช่วยให้ดฉัินรบัรูสุ้รเสียง
ของพระวญิญาณดขีึน้

เมื่อการศึกษาพระคมัภีรม์ีความ
ส�าคญัในชีวติดฉัินอีกครัง้ ดฉัินพบวา่
ดฉัินมีเวลาและพลังท�าทุกส่ิงที่ดฉัิน
ตอ้งท�าให้ส�าเรจ็มากขึน้ ส�าคญัที่สุดคอื
ดฉัินรูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าอีกครัง้
ขณะที่อ่านและไตรต่รองพระคมัภีร ์
ตอนน้ีเมื่อดฉัินใช้เวลากับพระคมัภีร ์
ดฉัินรูสึ้กสงบและพบการเยียวยา
ส�าหรบัจิตวญิญาณของดฉัิน ◼
ซาราห์ คีแนน, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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“โดดลงน�้าสิ!”
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ผมพบคุณนา้กบัลกูนอ้ยวยัหา้
เดือนในเปลท่ีผกูติดกบัตน้

มะม่วงซ่ึงยงัไม่โตนกัสองตน้

วั  นหน่ึงคุณยายขอให้ผมน�าอาหาร
ที่ท่านท�าไปให้คุณน้าของผม วัน

น้ันเป็นเสาร์บ่ายที่อากาศร้อน และ
ผมมีอีกหลายอย่างต้องท�าแทนที่จะ
ไปท�าธุระให้คุณยาย ผมบอกคุณยาย
ว่าขอให้ลูกพี่ลูกน้องอีกคนหน่ึงไป
แทน แต่ท่านยืนกรานให้ผมไป

หน่ึงช่ัวโมงผ่านไป ผมเริม่รูสึ้กวา่
ผมควรท�าส่ิงที่คุณยายขอ ผมหยิบ
อาหารและเดินไปบ้านคุณน้า บ้าน
อยู่ ไกล และเมื่อมาถึงผมก็ ไม่คิดจะ
อยู่นาน

ผมพบคณุน้ากับลูกน้อยวยัห้า
เดอืนในเปลที่ผูกตดิกับตน้มะม่วงซ่ึง
ยังไม่ โตนักสองตน้ ตน้ไม้อยู่รมิแม่น� ้า
หลังบ้าน ผมเดนิไปหาพวกเขาเพื่อน�า
อาหารไปให้ จู่ๆ เชือกแขวนแปลก็ขาด 
คณุน้ากับลูกน้อยของเธอกลิง้ลงไปใน

น� ้า ผมกลัวมาก ผมวา่ยน� ้าไม่เป็น และ
ไม่มีคนอยู่แถวน้ัน ผมไม่ทราบจะท�า
อย่างไรดี

ทันใดน้ันผมไดย้ินเสียงพระ
วญิญาณบอกวา่ “โดดลงไปสิ!”

ผมกระโดดโดยไม่คดิรอบสอง โชค
ดทีี่ผมพบเด็กในเวลาเพียงสองวนิาที
และคณุน้าสามารถขึน้จากน� ้าเอง
ได ้เมื่อผมขึน้จากน� ้าพรอ้มเด็ก ผม
แทบไม่เช่ือส่ิงที่เพิ่งเกิดขึน้ ผมโดด
ลงน� ้าทัง้ที่วา่ยน� ้าไม่เป็น แตเ่พราะ
ผมฟังพระวญิญาณ ผมกับเด็กน้อย
ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผมจึงรอด
จากจมน� ้าตาย

ผมตระหนักวา่ส�าคญัอย่างยิ่งที่
จะรบัรู ้ฟังการน�าทางและการดลใจ
ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราผ่าน
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผมขอบพระทัย

ที่สุดท้ายแล้วผมไดท้�าส่ิงที่คณุยาย
ขอและน�าอาหารไปบ้านคณุน้า ผมรู้
วา่เราตอ้งพยายามรูสึ้กไวตอ่การกระ
ตุน้เตอืนทางวญิญาณทัง้น้ีเพื่อเราจะ
สามารถเป็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็น
เจ้าช่วยลูกๆ ของพระองค ์◼
เอลวนิ เจโรเม ลาเซดา, ปัมปันกา ฟิลิปปินส์
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รู้สึกเหมือนอยูบ่า้นอีกคร้ัง

ดิฉันไม่ไดเ้ตรยีมใจรบัโทรศัพท์ของ
พี่ชาย “คณุแม่เสียแล้ว” เขาบอก 

“ท่านหกล้ม ศีรษะฟาดพืน้”
ดฉัินตกใจมาก คณุแม่จากไปแล้ว 

ดฉัินเพิ่งคยุกับท่านเมื่อคนื ดฉัินเฝ้า
ถามตวัเองวา่ท�าไมเกิดเรือ่งน้ี ดฉัิน
ไม่เข้าใจวา่ท�าไมท่านตอ้งไปจากดฉัิน 
ดฉัินโกรธ! ดฉัินโกรธอยู่หลายสัปดาห์

ในที่สุดดฉัินตดัสินใจโทษพระ
ผู้เป็นเจ้า เป็นความผิดของพระผู้
เป็นเจ้า พระองคท์รงพรากคณุแม่
จากดฉัินเรว็เกินไป คณุแม่พลาด
เหตกุารณ์ส�าคญัหลายอย่างในชีวติ
ดฉัิน และดฉัินคดิวา่น่ันเป็นเพราะ
พระองค ์เวลาน้ันดฉัินไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกของศาสนจักร แตด่ฉัินเป็น
ชาวครสิตท์ี่เครง่ศาสนา แทนที่จะพึ่ง
พลังจากพระผู้เป็นเจ้า ดฉัินกลับหัน

หลังให้พระองคแ์ละตดัพระองคอ์อก
จากชีวติดฉัิน

ดฉัินคดิถึงคณุแม่มาก ขณะเตบิ
ใหญ่ บ้านที่ดฉัินอยู่กับพ่อแม่เป็น
สถานที่ปลอดภัย ไม่วา่ดฉัินจะอยู่
ที่ ไหนหรอืท�าอะไร ทุกครัง้ที่คยุกับ
คณุแม่หรอืใช้เวลากับท่าน ดฉัิน
รูสึ้กเหมือนอยู่บ้าน ตอนน้ี ความรูสึ้ก 
“เหมือนอยู่บ้าน” ไม่มีแล้ว

หลายปีผา่นไป ดฉัินแทบจะหมด
ศรทัธา ดฉัินพยายามเขา้ใจวา่ท�าไม
คณุแมต่อ้งตาย แต่ไมม่อีะไรท�าให้
ดฉัินรูสึ้กสงบไดเ้ลย จากน้ัน ราวหน่ึง
สัปดาห ์ความคดิตอ่ไปน้ีเขา้มาในใจ
ดฉัินหลายครัง้ น่ันคอื ดฉัินตอ้งแหงน
มองฟ้าเพือ่หาความเขา้ใจ ดฉัินบอก
เรือ่งน้ีกบัเพือ่นรกัทีเ่ป็นสมาชิกของ
ศาสนจกัร เธอถามวา่ดฉัินอยากเรยีน

รูม้ากขึน้เกีย่วกบัศาสนาของเธอไหม
ตอนน้ันดฉัินไมเ่ขา้ใจ แตพ่ระ

วญิญาณปลกุจติวญิญาณดฉัินจากการ
หลับสนิท ยิ่งดฉัินเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระ
กติตคิณุมากเพยีงใด ดฉัินยิง่รูสึ้กมาก
เพยีงน้ันวา่ดฉัินพบสถานทีป่ลอดภัย
อกีครัง้ ความรูสึ้ก “เหมอืนอยูบ่า้น” 
กลบัมา

ดฉัินรบับพัตศิมาในเดอืน
พฤษภาคม ปี 2013 ดฉัินขอบพระทัยที่
ศรทัธากลบัมา ดฉัินไมห่นัหลงัใหพ้ระผู้
เป็นเจา้อกี แตน้่อมรบัพระองค ์ดฉัินยงั
คงเสียใจกบัการจากไปอย่างกะทนัหัน
ของคณุแม ่แตเ่พราะศรทัธาของดฉัิน
ในพระผู้เป็นเจา้ ดฉัินจงึรูว้า่สักวนัหน่ึง
ดฉัินจะได ้“อยูบ่า้น” กบัคณุแมแ่ละ
ครอบครวัของดฉัินตลอดไป ◼
จูดี แรสเชอร์, รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
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ภาพแห่งศรัทธา

ราโกโตมาลาลา อัลโฟเน
เมืองซาโรโดรอา มาดากัสการ์

ผมตอ้งการไปโบสถ ์แต่ผมไม่มี
เงินค่ารถโดยสาร ผมคุยกบัเพื่อน
ช่ือราซาฟินดราวาโอนาโซโลและ
เธอบอกวา่เราสามารถป่ันจกัรยาน
ไปได ้เราป่ันจกัรยานสองชัว่โมง
จากซาโรโดรอาไปอนัตซีราบีทุก
วนัอาทิตย ์เม่ือผมป่ันจนเหน่ือย 
ผมจะซอ้นทา้ยและเธอจะป่ันแทน 
จากนั้นเม่ือเธอเหน่ือย เราจะสลบั
กนัอีกคร้ัง

ในท่ีสุดผมกบัครอบครัวของรา
ซาฟินดราวาโอนาโซโลกเ็ขา้ร่วม
ศาสนจกัร เราเขา้โบสถใ์นเมือง
อนัตซีราบีจนกระทัง่เปิดสาขาใน
เมืองซาโรโดรอา เรามีความสุขมาก
เม่ือเราไดเ้ขา้โบสถใ์นหมู่บา้นของ
เราเอง!

เมือ่ราโกโตมาลาลาสนใจพระกิตตคิณุ โบสถ์
ใกล้ทีสุ่ดอยู่ ในอันตซีราบีเมืองทีอ่ยู่ห่างจาก
หมู่บ้านของเขาในซาโรโดรอา 50 กิ โลเมตร 
ราโกโตมาลาลากับเพือ่นคนหน่ึงหาวธิีเดนิ
ทางไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์

ปัจจุบันซาโรโดรอามีอาคารประชุมหลัง
เล็กทีม่ีสมาชิกเข้ารว่ม 100 กวา่คนทุกวนั
อาทิตย์ ราโกโตมาลาลาเห็นหมู่บ้านของเขา
น้อมรบัพระกิตตคิณุ ผู้สอนศาสนาสีค่นจาก
เมืองซาโรโดรอารบัใช้และศาสนจักรเตบิโต
ตอ่เน่ือง
โคดี ้เบลล์, ช่างภาพ

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมของราโกโตมาลาลากบัราซาฟินดราวา
โอนาโซโลท่ี lds .org/ go/ 41845
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พระบิดาบนสวรรคท์รง
ปรารถนาให้เรามีความ
สุขที่แท้จรงิและยั่งยืน

มากกวา่ส่ิงอื่นใด
“ความสุขของเราเป็นแบบแผนของ

พรทัง้หมดที่พระองคป์ระทานแก่เรา
—ค�าสอนพระกิตตคิณุ พระบัญญัต ิ
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต สัมพันธภาพ
ครอบครวั ศาสดาพยากรณ์ พระวหิาร 
ความสวยงามของการสรา้ง และแม้
กระทั่งโอกาสประสบความยากล�าบาก 
. . . พระองคท์รงส่งพระบุตรที่รกัของ
พระองคม์าท�าการชดใช้เพื่อให้เรา
มีความสุขในชีวติน้ีและไดร้บัความ
บรบิูรณ์แห่งปีติ ในนิรนัดร” 1

คนทุกหนแห่งก�าลังมองหาบางส่ิง
บางอย่าง ส่ิงที่พวกเขาก�าลังมองหา
ในวธิีของพวกเขาเองคอืความสุข แต่
ตามจรงิแล้ว คนจ�านวนมากถูกกันไว้
จากความสุข “เพราะพวกเขาหารู้ ไม่
วา่จะพบไดจ้ากที่ ใด” (คพ. 123:12)

เพราะพวกเขาไม่รูว้า่จะพบความ
สุขที่แท้จรงิและยั่งยืนไดจ้ากที่ ใด 
พวกเขาจึงมองหาในส่ิงที่น�าความ
พอใจมาให้ช่ัวครูช่ั่วยามเท่าน้ัน—เช่น 
การซือ้ของ แสวงหาเกียรตแิละค�า

สรรเสรญิจากโลกผ่านพฤตกิรรมที่ ไม่
เหมาะสม หรอืมุ่งแตค่วามสวยงาม
และความมีเสน่ห์ทางกาย

พวกเขามักน�าความพึงพอใจมา
ปะปนกับความสุข ดเูหมือนวา่ยิ่งผู้คน
แสวงหาความพึงพอใจช่ัวครูช่ั่วยาม
มากเพียงใด พวกเขายิ่งมีความสุข
น้อยลงเพียงน้ัน โดยปกตคิวามพึง
พอใจด�ารงอยู่เพียงช่วงสัน้ๆ 

ดงัที่ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ 
(1873–1970) กล่าว “ท่านอาจจะได้
ความพึงพอใจช่ัวประเดีย๋ว แตท่่านจะ
ไม่สามารถพบปีต ิท่านจะไม่สามารถ
พบความสุข ความสุขพบตามเส้น
ทางที่หลายคนเคยเดนิมาแล้วเท่าน้ัน 
ทางแคบแม้จะคบัแคบ ซ่ึงน�าไปสู่
ชีวตินิรนัดร”์ 2

น่าเสียดายที่ความสุขหายาก
ส�าหรับหลายๆ คน นักวิทยาศาสตร์
รู้ว่า “ความสุขเป็นมากกว่าอารมณ์ด ี
ความสุขคือสภาพความเป็นอยู่ที่ดีซ่ึง
หมายรวมถึงการด�าเนินชีวิตที่ดี— 
มีความหมายและความพึงพอใจอย่าง
ลึกซึง้” 3

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ความสุขไม่ ใช่ผลของการออก

จากประสบการณ์หน่ึงไปสู่อีก
ประสบการณ์หน่ึง แต่การได้รับความ
สุข โดยปกติแล้วเกี่ยวข้องกับความ
พยายามต่อเน่ืองยาวนานเพื่อให้ ได้
ส่ิงส�าคัญมากกว่าในชีวิต นิสัย ความ
ประพฤติ และรูปแบบความคิดที่เรา
สามารถควบคุมได้ด้วยการกระท�า
อย่างตัง้ใจเป็นตัวก�าหนดความสุข 
จริงๆ แล้วความสุขส่วนมากของเรา
อยู่ “ ใต้การควบคุมของเราเอง” 4

ขอให้เราพิจารณาความส�าคัญ
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ขอให้เราแต่ละ
คนเลอืกรัก
พระเจ้าและ
เดนิตามเส้น

ทางสู่ความสุข
ของพระองค์

เสน้ทางสูค่วามสขุ
ท่ีแทจ้ริง

โดย เอล็เดอร์
อูลส์ิเสส ซวาเรส

แห่งฝ่ายประธาน
โควรัมสาวกเจด็สิบ
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เสน้ทางสูค่วามสขุ
ท่ีแทจ้ริง

ของเส้นทางแห่งความสุขบางเส้น
ทางที่พบในพระคัมภีร์และสอนโดย
ศาสดาพยากรณ์ตลอดจนอัครสาวก
ยุคปัจจุบัน การฝังรอยเท้าของเราไว้
อย่างซ่ือสัตย์มั่นคงบนเส้นทางเหล่า
น้ันจะท�าให้เรามีความสุขในการเดิน
ทางข้างหน้า

คุณธรรม
เส้นทางแรกคอืคณุธรรม ซ่ึงเป็น

แบบแผนของความคดิและพฤตกิรรม
ตามมาตรฐานศีลธรรมอนัสูงส่ง หมาย
รวมถงึความบรสุิทธิท์างเพศและความ
บรสุิทธิท์างศีลธรรม ซ่ึงท�าใหท่้านมี
คณุสมบตัคิูค่วรเขา้พระวหิารศักดิสิ์ทธิ์

ของพระเจา้ คนมคีณุธรรมมศัีกดิศ์รี
อยู่ ในตวัและมคีวามเขม้แข็งภายใน 
พวกเขาเช่ือมัน่เพราะพวกเขามคีา่ควร
แกก่ารไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละ
การน�าทางจากพระองค ์คณุธรรมเริม่
ในใจและความคดิ เป็นการส่ังสมการ
ตดัสินใจและการกระท�าเล็กๆ น้อยๆ 
หลายพนัครัง้ในแตล่ะวนั

“ ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิ
ของท่านไม่เส่ือมคลาย, เมื่อน้ันความ
มั่นใจของท่านจะแข็งแกรง่ขึน้ในการ
ประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า; และ
หลักค�าสอนแห่งฐานะปุโรหิตจะกลั่น
ลงมาบนจิตวญิญาณท่านดงัหยาด
น� ้าคา้งจากฟ้าสวรรค.์

“พระวญิญาณบรสุิทธิจ์ะเป็นเพือ่น
ทีย่ัง่ยนืของท่าน, และคทาของทา่น
เป็นคทาอนัไมเ่ปลีย่นแปลงแหง่ความ
ชอบธรรมและความจรงิ; และอ�านาจ
การปกครองของท่านจะเป็นอ�านาจการ
ปกครองอนัเป็นนิจ, และโดยปราศจาก
วธิบีงัคบัส่ิงน้ีจะไหลมาสู่ท่านตลอด
กาลและตลอดไป” (คพ. 121:45–46)

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (1927
2018) สอนไวว้า่ “ ไม่มีมิตรภาพใดมีคา่
มากกวา่มโนธรรมอันแจ่มชัดของท่าน 
ความสะอาดทางศีลธรรมของท่าน—
และท่านจะรูสึ้กยินดเีพียงใดเมื่อรูว้า่
ท่านสะอาดในต�าแหน่งที่ก�าหนดและ
ดว้ยความเช่ือมั่นวา่ท่านมีคา่ควรแก่
การท�าหน้าที่น้ัน” 5

ความซ่ือตรง
เส้นทางแห่งความสุขเส้นทางที่สอง

คอืความซ่ือตรง เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. 



48 เลียโฮนา

สก็อตต ์(1928–2015) แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองสอนวา่

“จงรบัรูว้า่ความสุขอันยั่งยืนมาจาก
ส่ิงทีท่่านเป็น ไม่ ใช่จากส่ิงทีท่่านมี

“ปีตแิท้จรงิมาจากอุปนิสัยที่ชอบ
ธรรม และส่ิงน้ันสรา้งจากแบบแผน
ของการตดัสินใจที่ถูกตอ้งเสมอ . . . 
การตดัสินใจที่ถูกตอ้งของท่านบ่งบอก
วา่ท่านเป็นใครและอะไรส�าคญัตอ่
ท่าน การตดัสินใจเหล่าน้ันท�าให้การ
ท�าส่ิงถูกตอ้งง่ายขึน้ จงเช่ือฟังพระเจ้า
เสมอเพื่อความสุขเวลาน้ีและตลอด
ชีวติท่าน” 6

เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ เราเรียน
รู้ว่าสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับเรา
กระตุ้นให้เราด�าเนินชีวิตอย่างชอบ
ธรรม สัญญาเหล่าน้ันหล่อเลีย้งจิต
วิญญาณเรา น�าความหวังมาให้เรา
โดยกระตุ้นไม่ ให้เรายอมแพ้แม้ขณะ
เผชิญความท้าทายประจ�าวันของ
การด�าเนินชีวิตในโลกที่คุณค่าทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมเส่ือมลง ด้วย
เหตุน้ีเราจึงต้องแน่ใจว่าความนึกคิด 
ค�าพูด และการกระท�าของเราน�าเรา
ตามเส้นทางกลับไปหาพระบิดาบน
สวรรค์

ศรัทธา
เส้นทางสู่ความสุขเส้นทางที่สาม

คอืศรทัธา ส�าคญัอย่างยิ่งที่ตอ้งเข้าใจ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราตาม
ศรทัธาของเรา ซ่ึงเป็นที่มาของการ
ด�าเนินชีวติอย่างมีจุดประสงคแ์ละมุม
มองนิรนัดร ์ศรทัธาเป็นหลักปฏิบัติ
ที่ดลบันดาลความขยันหมั่นเพียร 

ศรทัธาประจักษ์ชัดในเจตคตทิี่ดขีอง
เราและความปรารถนาจะท�าทุกอย่าง
ที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตท์รงขอให้เราท�าดว้ยความเต็มใจ 
ศรทัธาคอืส่ิงที่น�าเราให้คกุเข่าทูลขอ
การน�าทางจากพระเจ้าและกระตุน้
ให้เราลุกขึน้ท�าดว้ยความมั่นใจวา่จะ
บรรลุส่ิงที่สอดคล้องกับพระประสงค์
ของพระองค์

เมื่อท่านเดนิทางตอ่ไปข้างหน้า 
ท่านจะไดร้บัการทดสอบเพื่อดวูา่
ท่านจะท�าส่ิงทัง้ปวงไม่วา่อะไรตามที่
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาท่าน
หรอืไม่ (ด ูอับราฮัม 3:25) น่ีเป็นส่วน
หน่ึงของประสบการณ์มรรตยั ซ่ึงจะ
เรยีกรอ้งให้ท่านมุ่งหน้าดว้ยศรทัธา
อันแน่วแน่ในพระครสิต ์โดยมีพระ
วญิญาณทรงน�าและวางใจวา่พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงจัดหาให้ตามความ
ตอ้งการของท่าน

พึงจดจ�าวา่ท่านต้องไม่หวัน่ไหวใน
ศรทัธา—แม้ ในยามยากแค้นแสน
เข็ญ หากท่านแน่วแน่ พระเจ้าจะ
ทรงเพ่ิมความสามารถให้ท่านอยู่
เหนือความท้าทายของชีวติ ท่านจะ
สามารถข่มความหุนหันพลันแล่น 
และท่านจะพัฒนาความสามารถใน
การเอาชนะแม้ส่ิงท่ีดูเหมือนเป็น
อุปสรรคเหลือก�าลัง

ความศักดิ์สิทธ์ิ
ความศักดิสิ์ทธิ์ อีกเส้นทางหน่ึงสู่

ความสุข เกี่ยวข้องกับความดพีรอ้ม
ทางวญิญาณและทางศีลธรรม ความ
ศักดิสิ์ทธิ์บ่งบอกความบรสุิทธิ์ของใจ

และเจตนา เราจะท�างานเลีย้งตนเอง
ทางวญิญาณในแตล่ะวนัไดอ้ย่างไร
เพื่อให้เราสามารถพัฒนาอุปนิสัยอย่าง
ที่ชอบพระทัยพระเจ้าเช่นน้ัน

ประธานฮาโรลด ์บี. ลี (1899–1973) 
ตอบวา่ “เราพัฒนาทางวญิญาณโดย
การปฏิบัต ิ. . . เราตอ้งฝึกวญิญาณ
เราทุกวนัโดยสวดอ้อนวอน ท�าความ
ดทีุกวนั และแบ่งปันให้ผู้อื่น เราตอ้ง
ป้อนอาหารให้วญิญาณเราทุกวนัโดย
ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั [สังสรรค์ ใน
ครอบครวั] เข้ารว่มการประชุม และ
รบัส่วนศีลระลึก . . .

“คนชอบธรรมพยายามปรบัปรงุ
ตนเองโดยรูว้า่เขาจะตอ้งกลับใจ
ทุกวนั” 7

องค์ประกอบส�าคัญอีกประการหน่ึง
ของความศักดิสิ์ทธิเ์กีย่วขอ้งกบัการท�า
และรกัษาพันธสัญญาในพระวหิาร ถ้า
เราซ่ือสัตย์ พันธสัญญาเหล่าน้ีจะยก
เราให้อยู่เหนือขีดจ�ากัดของพลังความ
สามารถและมุมมองของเราเอง พร
ที่สัญญาไว้ ในพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตจ์ะเป็นของเราทัง้หมดผ่าน
ศรทัธาของเราตอ่ศาสนพิธีและพันธ
สัญญาที่เราท�าตอ่พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิต์ ในพระวหิาร ส่วน
หน่ึงของแบบแผนการด�าเนินชีวติ 
“ตามทางแห่งความสุข” รวมถึงการ
สรา้งพระวหิารไวน้มสัการและท�าพนัธ
สัญญากับพระเจ้า (ด ู2 นีไฟ 5:16, 27)

จุดส�าคญัของเส้นทางน้ีคอืเรา
ควรระมัดระวงัให้มากเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวญิญาณและความ
บรสุิทธิ์ทางศีลธรรม
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การเช่ือฟัง
การรกัษาพระบัญญัตทิุกข้อของ

พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวข้องกับเส้นทางอื่น
สู่ความสุข หลังจากชาวนีไฟแยกจาก
ชาวเลมัน พวกเขารุง่เรอืงอย่างยิ่งเมื่อ
พวกเขารกัษาค�าพิพากษา กฎเกณฑ์ 
และพระบัญญัต ิ“ของพระเจ้าในทุก
ส่ิง, ตามกฎของโมเสส” (2 นีไฟ 5:10) 
แบบแผนน้ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
อีกประการหน่ึงของการด�าเนินชีวติ 
“ตามทางแห่งความสุข”

ประธานมอนสันสอนวา่ “เมื่อเรา
รกัษาพระบัญญัต ิชีวติเราจะมีความ
สุขมากขึน้ ประสบความส�าเรจ็มาก
ขึน้ และยุ่งยากน้อยลง เราจะทนรบั
ความท้าทายและปัญหาของเราไดง้่าย
ขึน้ เราจะไดร้บัพรที่สัญญาไว”้ 8 ท่าน
กล่าวดว้ยวา่ “ความรูท้ี่เราแสวงหา 
ค�าตอบที่เราใฝ่ฝัน และความเข้ม
แข็งที่เราปรารถนาวนัน้ีเพื่อรบัมือ
กับความท้าทายในโลกที่ซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเป็น

ของเราไดเ้มื่อเราเต็มใจเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระเจ้า” 9

พระผู้ช่วยให้รอดขอรอ้งเราดงัน้ี
“ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะ

ประพฤตติามบัญญัตขิองเรา . . .
“ใครที่มีบัญญัตขิองเรา และ

ประพฤตติามบัญญัตเิหล่าน้ัน คนน้ัน
เป็นคนที่รกัเรา และคนที่รกัเราน้ัน 
พระบิดาของเราจะทรงรกัเขา และเรา
จะรกัเขา และจะส�าแดงตวัให้ปรากฏ
แก่เขา” (ยอห์น 14:15, 21)

ความไม่เห็นแก่ตวัและความรัก
เส้นทางทองค�าสู่ความสุขคอืเส้น

ทางของความไม่เห็นแก่ตวัและความ
รกั—ความรกัที่มีความห่วงใย ความ
สนใจ และจิตกุศลมากพอตอ่จิต
วญิญาณที่มีชีวติทัง้หลาย ความรกั
เป็นทางตรงสู่ความสุขที่จะเป็นพร
และท�าให้ชีวติเราและชีวติผู้อื่นดขีึน้ 
มีความหมายดงัที่พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัให้ท่านแสดงความรกัแม้ตอ่ศัตรู

ของท่าน (ด ูมัทธิว 5:44)
ในการท�าเช่นน้ันท่านก�าลังท�าให้

พระบัญญัติข้อใหญ่กวา่เกิดสัมฤทธิ
ผล น่ันก็คือ รกัพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะ
ทยานอยู่เหนือลมรา้ยที่พัดกระหน�่ า
—เหนือส่ิงเลวรา้ย ส่ิงท่ีท�าลายตนเอง 
และส่ิงท่ีขมขื่นใจ ความสุขที่แท้จรงิ
และยั่งยืนเกิดขึน้ต่อเมื่อเราเลือก 
“รกัองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
ของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วย
สุดจิตของท่าน ด้วยสุดก�าลังของ
ท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน” 
(มัทธิว 22:37; ดู เฉลยธรรมบัญญัต ิ
6:5; มาระโก 12:30; ลูกา 10:27 ด้วย)

ขอให้เราแตล่ะคนเลือกรกัพระเจ้า
และเดนิตามเส้นทางสู่ความสุขของ
พระองค ์ซ่ึงเป็น “วตัถุประสงคแ์ละ
แบบแผนการด�ารงอยู่ของเรา” 10 ◼

จากค�าปราศรยัในพิธีจบการศกึษา “เส้นทาง
ส�าหรบัความสุข” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–
ฮาวาย วนัที ่8 มิถุนายน ค. ศ. 2017
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โดย ซันเดย์ ชิบูอเิค โอบาซี

ผมเข้ารว่มการประชุมหนุ่ม
สาวโสดในเมืองคมูาซี กานา 
ไม่ ใช่เพราะผมอยากมีแฟน

—ผมหมัน้แล้ว—แตเ่พราะผมรูสึ้กวา่
ผมต้องการแรงจูงใจมากขึน้และการ
ประชมุจะเป็นทีซ่ึ่งผมจะหาแรงจงูใจ
ได ้ค�าสวดอ้อนวอนของผมไดร้บัค�า
ตอบที่การประชุมน้ันหลังจากซิสเตอร์
คอลล์ ผู้สอนศาสนาอาวโุสที่ ไดร้บั
มอบหมายให้ท�างานกับหนุ่มสาวโสด
พูดเรือ่งความส�าคญัของการแตง่งาน
ในพระวหิาร

ก่อนจบการสนทนา สีหน้าของเธอ
เปลี่ยนทันทีและเธอพูดวา่ “คณุไม่
ตอ้งมีเงินก็แตง่งานได—้ทัง้หมดที่
คณุตอ้งมีคอืศรทัธา” ผมรูสึ้กเหมือน
เธอก�าลังพูดกับผมโดยตรง แตผ่มไม่
คดิวา่จะใช้กับผมไดเ้พราะเราตอ้งซือ้
ของหลายอย่างเพื่อเตรยีมงานแตง่ 
ผมพูดกับตวัเองวา่ “ผมไม่ตอ้งมีเงิน
แตม่ีศรทัธาอย่างเดยีวไดอ้ย่างไร”

ผมคดิทบทวนเรือ่งน้ีตลอดสัปดาห์ 
ระหวา่งน้ันผมถามตนเองวา่ “พระผู้
เป็นเจ้าทรงถูกจ�ากัดในส่ิงที่พระองค์
ทรงท�าไดห้รอืไม่” ตอนแรกผมคดิวา่
ไม่ แตค่ดิอีกทีผมคดิวา่ใช่ แตจ่ากน้ัน
ก็มีค�าถามตามมาวา่ “พระองคจ์ะทรง

ถูกจ�ากัดไดอ้ย่างไรถ้าพระองคท์รงมี
เดชานุภาพทัง้ปวง” พระวญิญาณทรง
สอนผมวา่ พรของพระผู้เป็นเจ้าขึน้
อยู่กับการเช่ือฟังพระองค ์พระองค์
ไม่ทรงถูกจ�ากัดความสามารถในการ
ประทานพรเรา แตเ่ราตอ้งเชือ้เชิญพร
เหล่าน้ันโดยใช้ศรทัธาท�าส่ิงที่พระองค์
ทรงประสงค์ ให้เราท�า

ตอ่มา ผมโทรศัพท์คยุกับปรสิซิลลา
คูห่มัน้ของผมเรือ่งแผนแตง่งานของ
เรา ทัง้ที่ขาดเงินเราก็ยังตดัสินใจเลือก
วนัแตง่งาน แตเ่ราก�าหนดวนัแน่นอน
ไม่ได ้เราตกลงให้เธอถามอธิการของ
เธอวา่ปฏิทินวอรด์และสเตควา่งวนั
ไหน จากสองวนัที่อธิการเสนอ เรา
เลือกวนัที่ 27 กันยายน ปี 2014—ซ่ึง
หมายความวา่เราเหลือเวลาเพียงเจ็ด
สัปดาห์ก่อนถึงวนัแตง่!

ปรสิซิลลาถามวา่ “โอบิม [หมายถึง 
“ที่รกัของฉัน” ในภาษาอีบู] คณุมีเงิน
บ้างไหมคะ เรามีเวลาไม่มาก”

ผมตอบวา่ “ ไม่มี แตผ่มมีศรทัธา
พอสมควร”

เธอหัวเราะและพูดว่า “ โอเค เรา
มาอดอาหารและสวดอ้อนวอนกัน” 
เธอพูดต่อโดยถอดความ 1 นีไฟ 
3:7 ว่า “พระเจ้าจะทรงเปิดทางให้

เราเพราะพระองค์ทรงบัญชาให้เรา
แต่งงาน”

ภายในสัปดาห์น้ันผมไดเ้งินคา่แรง
จากงานที่ผมท�าเมื่อหลายเดอืน
ก่อน จากน้ันปรสิซิลลาบอกผมวา่เธอ
ตอ้งการเริม่ธุรกิจเพื่อระดมทุนให้มาก
ขึน้ เธอน�าเงินที่ผมได้ ไปซือ้กระเป๋า
มือสองของผู้หญิงมาขาย หลังจาก
ซือ้ของบางอย่างตามรายการที่เธอ
ตอ้งการแล้ว เธอเหลือเงินมากกวา่ที่
ผมให้สองเท่า

ระหวา่งน้ีไม่มีงานเข้ามา งาน
ที่สัญญาไวล้้มเหลวหมด เรามีเวลา
เหลืออีกสองสัปดาห์และยังมีอีกหลาย

ผมกบัคู่หมั้นมเีวลา
เลก็น้อยก่อนงาน

แต่ง และแม้จะมเีงนิ
ไม่มาก แต่เรามบีาง
อย่างส�าคญัมากกว่า
เงนิ น่ันคอื ศรัทธา

การแตง่งาน เงิน และศรทัธา
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อย่างตอ้งซือ้ คูห่มัน้ของผมเสนอให้
เลื่อนวนัออกไปก่อน แตผ่มบอกวา่ 
“ปาฏิหารยิ์ก�าลังมา”

เพียงสองวันก่อนวันแต่งงานของ
เรา ปาฏิหาริย์เกิดขึน้ คือผมได้เงิน
จากงานที่ผมท�าเมื่อสองสัปดาห์ก่อน 
ผมก�าลังเรียนรูเ้ช่นกันว่าด้วยศรัทธา
และการท�างานหนัก พระเจ้าจะทรง
อวยพรให้เราบรรลุเป้าหมายท่ีชอบ
ธรรมของเรา

เราไปธนาคารเพื่อขึน้เช็คเป็น
เงินสดทัง้ที่ฝนตกหนักและไปตลาด
ต่อเพื่อซือ้ของที่ต้องใช้ ซ่ึงเราเห็น
ว่าสวรรค์พอใจกับการแสดงศรัทธา
ของเรา

ไม่ถึง 24 ช่ัวโมงตอ่มา เราแตง่งาน
กัน เมื่อผู้ท�าพิธีขอให้เราแลกแหวน 
ผมไม่เคยรูสึ้กแบบน้ีมาก่อนใน
ชีวติ ผมรูสึ้กประสบความส�าเรจ็จน
ผมเช่ือวา่ผมสามารถท�าไดทุ้กอย่าง
ผ่านศรทัธานับจากน้ันเป็นตน้มา 
ตอ่มาเรารบัการผนึกในพระวหิาร
อักกรา กานา

ถึงแม้คณุอาจตอ้งใช้เงิน พอ
สมควร เพื่อเตรยีมแตง่งาน แตส่ิ่ง
ส�าคญัที่สุดที่คณุตอ้งมีคอืศรทัธา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเขตอชาน กานา
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“ถา้ฉนัรู้สึกเหมือน
ก�าลงัหมดศรัทธา 
ฉนัจะท�าอะไรได้
บา้งเพื่อใหมี้ศรัทธา
เหมือนเดิม”

ค�าถาม & ค�าตอบ

“จุดประสงค์หน่ึง
ของศาสนจักรคือ
บ�ารุงเลีย้งและบ่ม
เพาะเมลด็แห่ง
ศรัทธา—บางคร้ัง
แม้ในดินทราย
แห่งความสงสัย
ไม่แน่ใจ . . .

“. . .โปรดจง
สงสัยความสงสัย
ของท่านก่อนท่าน
สงสัยศรัทธาของ
ท่านเอง”
ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ,  
ทีป่รึกษาทีส่องในฝ่ายประธานสูงสุด, 
“เชิญมาร่วมกบัเรา” การประชุมใหญ่
สามญัเดอืนตุลาคม 2013

เปิดพระคมัภีร์อ่าน
ถ้าผมไม่มีปัญหาในการ
รูสึ้กถึงพระวญิญาณ การ
เปิดพระคมัภีรอ์่านและ
มองดศูรทัธาที่ทุกคนมี

จะช่วยผม จะท�าให้ผมมีศรทัธา บางที
ค�าสวดอ้อนวอนของคณุอาจจะสัน้ไป 
ลองสวดอ้อนวอนให้จรงิใจมากขึน้และ
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยให้คณุ
มีศรทัธาเหมือนเดมิ
คริส บี. อาย ุ14 ปี, รัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา

บ�ารุงเล้ียงเมลด็ 
แห่งศรัทธา
ผมรูว้า่ผมสามารถสวด
อ้อนวอนทูลขอให้พระ
บิดาทรงช่วยผมบ�ารงุ

รกัษาตน้ศรทัธาที่ผมปลูก ผมตอ้งท�า
ส่ิงจ�าเป็นเพื่อบ�ารงุเลีย้งศรทัธา เช่น 
อ่านพระคมัภีร ์เสาะหาประสบการณ์
ทางวญิญาณ นับพรของผม และขอ
ความช่วยเหลือจากครอบครวัผม วธิี
น้ันจะท�าให้ศรทัธาของผมเริม่เตบิโต
อีกครัง้ จะไม่เกิดขึน้วนัน้ีพรุง่น้ี—แต่
เป็นกระบวนการที่ ใช้เวลา ผมตอ้งมี
ความอดทนและวางใจพระเจ้า
อิไลอัส บี. อาย ุ18 ปี, เมนโดซา 
อาร์เจนตินา



เยาวชน

คิดหาทางออก 
ดว้ยกนั
เมื่อผมรูสึ้กเหมือนวา่
ก�าลังหมดศรทัธา ผมคยุ
กับพ่อแม่ และเราคดิหา

ทางออกดว้ยกัน บางครัง้เรารอ้งเพลง
หนุนใจกันหลังจากน้ันเพื่อให้เรารูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณ
เอม็มาลี ซี. อาย ุ15 ปี, รัฐโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา

ถามพอ่แม่ของคุณ
นอกจากสวดอ้อนวอนพระบิดาบน
สวรรค์ โดยตรงแล้ว เราสามารถถาม
พ่อแม่ไดว้า่เราจะกลับมาหาพระองค์
และมีศรทัธาเหมือนเดมิไดอ้ย่างไร
อิไลอัส เอส. อาย ุ12 ปี, เมืองไปย์ซันด ู 
อุรุกวยั

สวดออ้นวอน ขอความช่วยเหลือ 
และอ่าน
เมื่อคนๆ หน่ึงเส่ือมศรทัธา มีสาม
ส่ิงที่ผมท�าเพื่อให้มีศรทัธาเหมือน
เดมิ หน่ึง ผมสวดอ้อนวอน ผมสวด
อ้อนวอนขอพลังและขอให้รู้ว่าผม
ควรท�าอะไร สอง ผมบอกเพือ่นสนิท 
และพวกเขาช่วยผมอย่างมากเมื่อผม
ตอ้งการความช่วยเหลือ สาม ผมอ่าน
พระคมัภีร ์หลายข้อเกี่ยวข้องกับ
ศรทัธาและสามารถช่วยให้ผมมีศรทัธา
เหมือนเดมิ
แจค็ เจ. อาย ุ14 ปี, รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา

เหตุใดพระผูเ้ป็นเจา้ทรงยอมให้
เกิดสงคราม
สงครามเป็นเร่ืองราวส่วนหน่ึงของมนุษยชาติบนโลกน้ีนบัตั้งแต่กาล
เร่ิมตน้ แต่พระเจา้ เจา้ชายแห่งสนัติ ไม่ทรงตอ้งการใหเ้ราท�าสงคราม
กนั พระองคท์รงกนัแสงเม่ือผูค้นเลือกไม่รักกนัและ “ปราศจากความ
รัก, และ . . . เกลียดชงัสายโลหิตของตนเอง” (โมเสส 7:33) โดยท�าให้
โลกเส่ือมลงเพราะความรุนแรง (ดู ปฐมกาล 6:11–13) คนเหล่านั้น
ท่ีความชัว่ร้ายของพวกเขาท�าใหเ้กิดสงครามบนแผน่ดินโลกจะถกู
พิพากษาตามการกระท�าของพวกเขา

พระเจา้ทรงบญัชาใหผู้ค้นของพระองค ์“เลิกท�าสงครามและ
ประกาศสนัติภาพ” (คพ. 98:16) อยา่งไรกต็าม เม่ือประเทศต่างๆ จบั
อาวธุท�าสงครามกนั พระเจา้ตรัสเช่นกนัวา่บางคร้ังเราสมควรปกป้อง
ครอบครัว ประเทศชาติ และอิสรภาพของเราไม่ใหถ้กูท�าลาย ถกูกดข่ี  
และถกูข่มเหง (ดู แอลมา 43:47; แอลมา 46:12–13; คพ. 134:11) 
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยผูรั้บใชช้าติดว้ยการเป็นทหารก�าลงัสนบัสนุนหลกั
ธรรมของการ “อยูใ่ตอ้าณติัของกษตัริย,์ ประธานาธิบดี, ผูป้กครอง, 
และฝ่ายปกครองของรัฐ” (หลกัแห่งความเช่ือ 1:12)

ดเูพ่ิมเติมได้จาก กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “War and Peace,” Apr. 2003 general 
conference; “War,” Gospel Topics, topics .lds .org

ค�าถามคร้ังต่อไป ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียด
สูงตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 
15 พฤษภาคม 2018 ท่ี liahona .lds .org 

(คลิก “Submit an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของ
ค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือ
เป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็น

ทางการของศาสนจักรภา
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“ปิตุพรจะช่วยฉนัตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งไร”
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จงท�าตามแบบอย่างของโจเซฟ สมิธและแบบแผนของการฟ้ืนฟู 
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โดย เอล็เดอร์ 
โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์ 
(1932–2017)

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสองกุญแจไขประจักษ์พยานและการฟ้ืนฟู

ใ 
นฐานะผูน้�าศาสนจกัรคนมกัจะถามเราว่า 

“ฉันจะมีประจกัษพ์ยานเก่ียวกบัพระ

กิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูของพระเยซู

คริสต์ไดอ้ย่างไร”

การมีประจกัษพ์ยานและการเปล่ียนใจ

เล่ือมใสเร่ิมตน้ท่ีการศึกษาและการสวด

ออ้นวอน จากนั้นด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

ดว้ยความอดทนและความไม่ย่อทอ้ เช้ือเชิญ

และรอคอยพระวิญญาณ ชีวิตของโจเซฟ สมิธ

และแบบแผนของการฟ้ืนฟูเป็นตวัอย่างท่ีดีเลิศ

ของกระบวนการน้ี ขณะท่ี [ขา้พเจา้เล่า] . . . 

เหตุการณ์ต่างๆ ของการฟ้ืนฟู ขอให้ท่านมอง

หาขั้นตอนท่ีน�าไปสู่ประจกัษพ์ยาน . . . 
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ศึกษาพระ
คัมภีร์  

คุกเข่าสวด
อ้อนวอน  
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ความสับสนอย่างมาก
โจเซฟ สมิธเกิดวนัที่ 23 ธันวาคม 

ค.ศ. 1805 ในเมืองชารอน รฐั
เวอรม์อนต ์สหรฐัอเมรกิา ท่านอยู่ ใน
ครอบครวัที่สวดอ้อนวอนและศึกษา
พระคมัภีร์ ไบเบิล ในวยัเยาวท์่านเริม่
สนใจศาสนาและคน้พบ “ความสับสน
อย่างมาก” เกี่ยวกับหลักค�าสอนของ
พระครสิต ์เน่ืองดว้ย “บาทหลวงโต้
เถียงกับบาทหลวง, และผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส” 
(โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:6)

ความสับสนดังกล่าว . . . เริ่มมา
หลายศตวรรษจนเรียกกันว่าการ
ละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ วันของพระ
คริสต์ “จะไม่มา” อัครสาวกเปาโล
กล่าว “จนกว่าจะมีการกบฏเสียก่อน” 
(2 เธสะโลนิกา 2:3)

ไม่กี่ทศวรรษหลังการฟ้ืนคืน
พระชนม์ของพระคริสต์ อัครสาวก
ของพระองค์ถูกสังหาร ค�าสอนของ
พระองค์ถูกบิดเบือน และฐานะ
ปุโรหิตถูกน�าไปจากแผ่นดินโลก 
แต่เปาโลมองเห็นยุคของเราและ
พยากรณ์ว่า “เมื่อเวลาครบบริบูรณ์
แล้ว [พระผู้เป็นเจ้าจะ] ทรงรวบรวม
ทุกส่ิงทัง้ที่อยู่ ในสวรรค์และในแผ่น
ดินโลกให้อยู่ ในพระครสิต์” (เอเฟซัส 
1:10) พระองค์จะทรงฟ้ืนฟูศาสนจักร
ที่แท้จริงของพระคริสต์กลับมาแผ่น
ดินโลกอีกครัง้ . . .

โจเซฟหาค�าตอบ
โจเซฟ . . . เมื่ออายุได้ 14 ปี ท่าน

เห็น “ความแตกตื่นอันเกิดจากความ
คิดเห็น [ทางศาสนา]” ท่านถาม
ตนเองบ่อยครัง้ว่า “หากมีกลุ่มหน่ึง
ในน้ันถูกต้อง, แล้วจะเป็นกลุ่มใด
เล่า, และข้าพเจ้าจะรู้ ได้อย่างไรเล่า?” 
(โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:10)

โจเซฟเปิดพระคัมภีร์ ไบเบิลเพื่อ

มากรู้สึกว่าตนก�าลังค้นหาแสงสว่าง
ของความจริง . . . เฉกเช่นโจเซฟ เรา
ต้องค้นคว้าพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน 
. . . อ่อนน้อมถ่อมตน และ [เรียนรู้] 
ที่จะใช้ศรัทธา

โมโรไนกับแผ่นจารึกทองค�า
ช่วงสามปีหลังจากนิมิตแรก 

โจเซฟ [กล่าวว่าท่านรูสึ้กท้อแท้บ่อย
ครัง้เพราะความอ่อนแอและความ
บกพร่องของท่าน] แต่ท่านไม่สูญ
เสียศรัทธาหรือลืมพลังของการสวด
อ้อนวอน

วนัที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1823 เมื่อ
อายุ 17 ปี [โจเซฟ] คกุเข่าทูลขอ “การ
อภัยบาปทัง้ปวง [ของท่าน]” . . . และ 
[เพื่อรู]้ “สถานะ [ของท่าน] ตอ่ [พระ
ผู้เป็นเจ้า]” (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:29) ขณะสวดอ้อนวอน แสง . . . 
ปรากฏ “จนห้องสวา่งยิ่งกวา่ตอน
เที่ยงวนั” (ข้อ 30) ในแสงน้ันรปูกาย
หน่ึงยืนอยู่ที่น่ันสวมเสือ้คลุม “สีขาว
ผุดผ่องที่สุด” (ข้อ 31) ท่านเรยีกช่ือ 
โจเซฟและแนะน�าวา่ท่านคอืโมโรไน  
ท่านกล่าววา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงมี
งานให้ [โจเซฟ] ท�า” และบอกท่าน
เรือ่งบันทึกโบราณที่ “เขียนบนแผ่น
จารกึทองค�า” ซ่ึงเมื่อแปลแล้วจะเป็น
พระคมัภีรม์อรมอน พระคมัภีรเ์ล่มน้ี
ประกอบดว้ยบันทึกความสมบูรณ์ของ
พระกิตตคิณุ (ด ูข้อ 33–34) . . . ท่าน
บอกทางให้ โจเซฟไปด ู. . . บันทึกน้ัน 
ซ่ึงฝังไว ้. . . [ใน] เนินเขาใกล้บ้าน . . .

วันต่อมา โจเซฟพบแผ่นจารึก แต่
ยังไม่ถึงเวลาน�ามันออกมา โมโรไน
บอกโจเซฟให้มาพบท่านที่น่ันในวัน
เดียวกันน้ันทุกปีจนครบส่ีปี (ดูข้อ 
52–53) โจเซฟเช่ือฟัง ทุกปีท่านไป
ยังเนินเขาที่ โมโรไนให้ “ค�าส่ังสอน” 
(ข้อ 54) เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูศาสนจักร
ของพระคริสต์ . . . 

หาค�าตอบ “ถ้าใครในพวกท่านขาดสติ
ปัญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้า
ผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัย
กวา้งขวางและไม่ทรงต�าหนิ แล้วเขา
ก็จะได้รบัตามที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

โจเซฟท�าตามค�าแนะน�าของยากอบ 
โดยเขา้ไปในป่าใกลบ้า้นและสวด
ออ้นวอน ขณะทา่นรอ้งทลูพระผูเ้ป็น
เจา้ “ล�าแสง . . . เลือ่นลงมา” เจดิจา้ 
กวา่ดวงอาทติยย์ามเทีย่งวนั และ 
“พระอตริปูสองพระองค”์ ทรงปรากฏ 
“องคห์น่ึงรบัส่ัง . . . , โดยทรงเรยีกช่ือ 
[โจเซฟ] และตรสั, พลางชีพ้ระหตัถ์
ไปทีอ่กีองคห์น่ึง—น่ีคอืบตุรทีร่กัของ
เรา. จงฟังทา่น!” (โจเซฟ สมธิ—
ประวตั ิ1:16–17)

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระ
บุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์
ทรงสนทนากับโจเซฟ พระองค์ทรง
ตอบค�าถามของท่าน ทรงสอนท่าน
ว่าศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์
สูญหายไปจากโลกแล้ว โจเซฟเรียน
รู้ว่าสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค์มีพระวรกายแยกกันชัดเจน 
พระองค์ทรงรู้ช่ือท่าน และเต็ม
พระทัยตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน 
สวรรค์เปิด คืนแห่งการละทิง้ความ
เช่ืออันมืดมิดสิน้สุด และแสงสว่าง
ของพระกิตติคุณเริ่มส่องออกมา

เฉกเช่นโจเซฟ พวกเราจ�านวน

เรามองเห็นแบบแผนหรือไม่ 
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โจเซฟได้รับแผ่นจารึกวันที่ 22 
กันยายน ค.ศ. 1827 เมื่ออายุ 21 ปี 
ท่านได้รับเครื่องมือโบราณส�าหรับ
แปลแผ่นจารึกด้วยเรียกว่าอูรมิและ
ทูมมิม โจเซฟเริ่มงานแปลโดยใช้
เครื่องแปลศักดิ์สิทธิ์น้ีร่วมกับพระ
วิญญาณ . . .

การฟ้ืนฟูค่อยๆ ปรากฎ
เมื่ออายุ 23 ปี โจเซฟก�าลังแปล

แผ่นจารึกเมื่อท่านกับ [ผู้จดของ
ท่าน] ออลิเวอร์ [คาวเดอรี] พบ
ข้อความเกี่ยวกับบัพติศมาเพื่อการ
ปลดบาป . . . พวกท่านอยากรู้มากขึน้ 
โจเซฟรู้ว่าต้องท�าอย่างไร

วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1829 
[โจเซฟกับออลิเวอร์] เข้าไป ใน
ป่าเพื่อทูลถามพระเจ้า ขณะสวด
อ้อนวอนอยู่น้ัน ยอห์นผู้ถวายบัพ
ติศมาปรากฏ “ในเมฆแห่งความ
สว่าง” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:68) 
ท่าน . . . ให้บัพติศมาพระผู้ช่วย
ให้รอดขณะทรงเป็นมนุษย์ [และ] 
ท่านมีกุญแจฐานะปุ โรหิตที่จ�าเป็น
ต่อการประกอบศาสนพิธีน้ันโดย
สิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า

. . . ยอห์น . . . วางมือบน [ศีรษะ
ของโจเซฟและจากน้ันบนศีรษะ
ของออลิเวอร์] และประสาทฐานะ
ปุ โรหิตแห่งอาโรนให้ [แต่ละ
คน] (ดู คพ. 13; โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:68–69) 
. . . ปลายเดือนพฤษภาคม
หรือต้นเดือนมิถุนายน ปี 
1829 อัครสาวกเป โตร ยาก
อบ และยอห์นประสาทฐานะ
ปุ โรหิตเมลคีเซเดคหรือ
ฐานะปุ โรหิตที่สูงกว่าให้ 
โจเซฟกับออลิเวอร์

การแปลพระคัมภีร์มอร
มอนเสร็จสมบูรณ์เดือน

มิถุนายนน้ันเช่นกัน และจัดพิมพ์วัน
ที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1830 . . . หลายวัน
ต่อมา วันที่ 6 เมษายน ศาสนจักรจัด
ตัง้อย่างเป็นทางการ . . . ศาสนจักร
สมัยโบราณของพระคริสต์ ได้รับการ
สถาปนาอีกครัง้บนแผ่นดินโลกตาม
ค�าพยากรณ์ของเปาโล 

แต่งานแห่งการฟ้ืนฟูยังไม่สิน้สุด 
. . . [พระวหิารเคิรท์แลนด์ พระวหิาร
แห่งแรกที่สรา้งในสมัยการประทาน
น้ี] ได้รบัการอุทิศ . . . วนัที่ 27 
มีนาคม ค.ศ. 1836 หน่ึงสัปดาห์ต่อ
มา วนัที่ 3 เมษายน ศาสนจักรจัดการ
ประชุมที่น่ัน หลังจากสวดอ้อนวอน
อย่างเงียบๆ ด้วยความตัง้ใจ . . . 
พระเจ้าพระเยซูครสิต์ [ทรงปรากฏ
ต่อโจเซฟและออลิเวอร]์ . . . โมเสส 
เอลีอัส และเอลียาห์ปรากฏ [ในพระ
วหิารเคิรท์แลนด์] และ [มอบกุญแจ
ฐานะปุโรหิต] ให้ โจเซฟ สมิธ  
(ดู คพ. 110)

แบบแผนให้เราท�าตาม
พี่น้องทัง้หลาย เรามองเห็น

แบบแผนหรือไม่ เหตุการณ์ส�าคัญ
ทัง้หมดของการฟ้ืนฟู—นิมิตแรก 
การปรากฏของโมโรไนและการออก
มาของพระคัมภีร์มอรมอน การ
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต และการปรากฏ

ของพระเยซูคริสต์ [ใน] พระวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์—ล้วนเกิด
หลังจากการสวดอ้อนวอน . . .

[หลายครัง้] ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพยาน
ที่ ไม่อาจปฏิเสธได้ของพระวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า เหมือนไฟลุกไหม้
ในใจข้าพเจ้า ยืนยันว่าพระกิตติคุณ
ที่ ได้รับการฟ้ืนฟูเป็นความจริง . . . 
[หากท่านไม่รูเ้รื่องเหล่าน้ีด้วยตัวท่าน
เอง] ข้าพเจ้าขอให้ท่านยอมรับค�า
เชือ้เชิญของโมโรไนในพระคัมภีร ์
มอรมอน “และเมื่อท่านจะได้รับเรื่อง
เหล่าน้ี, ข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านให้ทูล
ถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, 
ในพระนามของพระคริสต์, ว่าเรื่อง
เหล่าน้ีจริงหรือไม่; และหากท่าน
จะทูลถามด้วยใจจริง, ด้วยเจตนา
แท้จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์, 
พระองค์จะทรงแสดงความจริงของ
เรื่องให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอ�านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโดย
อ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่าน
จะรู้ความจริงของทุกเรื่อง” (โมโรไน 
10:4–5) . . .

. . . จงท�าตามแบบอย่างของโจ
เซฟ สมิธและแบบแผนของการ
ฟ้ืนฟู หันไปหาพระคัมภีร์ คุกเข่า
สวดอ้อนวอน ทูลถามด้วยศรัทธา 
ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . . และ

ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ ข้าพเจ้าสัญญา “หาก
เจ้าจะ . . . ถาม [พระบิดา
บนสวรรค์] ด้วยศรัทธา, โดย
เช่ือว่าเจ้าจะได้รับ, ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรในการรักษา
บัญญัติของเรา, ส่ิงเหล่าน้ี
จะเป็นที่รู้แก่เจ้าโดยแน่แท้” 
(1 นีไฟ 15:11) ◼

จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 2003

เรามองเห็นแบบแผนหรือไม่ เหตุการณ์ส�าคญัทุกอยา่งของการฟ้ืนฟลูว้นเกิดหลงัจากการสวดออ้นวอน
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โดย เฟธ ซูเธอร์ลนิ แบลค็เฮิร์ทส์
นิตยสารศาสนจกัร

สมมติว่าท่านไปเท่ียวทะเลหน่ึง
สัปดาห์กับครอบครัวของเพื่อน 
ท่านสนุกมากแต่ท่านเริ่มคิดถึง

ครอบครัวของท่านเอง จากน้ันคุณพ่อ
ส่งข้อความมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง—
เพียงเพื่อให้ท่านรูสึ้กว่าคุณพ่อรักและ
คิดถึงท่าน

ชีวิตบนแผ่นดินโลกคล้ายๆ แบบน้ี 
พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงส่งข้อความให้เรา 
แต่เราอยู่ห่างบ้านบนสวรรค์ของเรา วิธี
เดียวที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงถ่ายทอด
ความรักของพระองค์ต่อเราคือส่งศาสดา
พยากรณ์มาให้เรา

ภา
พ

ป
ระ
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บ

โด
ย 

เบ
น็

 ไ
ซ

มอ
น

เซ็
น

อะไร ท�าไม และ อย่างไร: 
รายละเอียดของการฟ้ืนฟู
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คุณ

เม่ือเวลาเห
มาะสม พระผูเ้ป็น

เจา้ท
รงเรี

ยกศาส
ดาพ

ยาก
รณ์คน
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ม่ให

ฟ้ื้นฟคูวาม
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ปุโรหิต และศาส
นจกัร

ศาสดาพยากรณ์เป็นผู้น� าส่ิงที่
เรียกว่า สมัยการประทาน ช่วงเวลาที่  
(1) พระผู้เป็นเจ้าทรงมีผู้น� าฐานะ
ปุโรหิตที่ ได้รับมอบอ�านาจอย่าง
น้อยหน่ึงคนบนแผ่นดินโลก และ 
(2) ผู้น� าคนน้ีหรือศาสดาพยากรณ์
เรียนรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด
จากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง ต่อจาก
น้ันศาสดาพยากรณ์สอน หรือ 
แจกจ่าย พระกิตติคุณให้ผู้คน

เพราะเรามีพระคัมภีร์ เราจึงรู้
เกี่ยวกับสมัยการประทานมากมาย 
สมัยการประทานที่ส�าคัญบางสมัย
ได้แก่ สมัยของอาดัม เอโนค โนอาห์ 
อับราฮัม โมเสส พระเยซูคริสต์ และ
โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงเริ่มสมัย
การประทานผ่านศาสดาพยากรณ์
แต่ละคนของพระองค์

สมยัการประทาน
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เยาวชนเพ่ือสอนพระกิตติคุณท่านจะต้องสามารถอธิบาย

ได้ว่าการละทิง้ความเช่ือ สมยัการประทาน และ

การฟ้ืนฟูคืออะไร แผนภมิูนีช่้วยท่านได้
อะไร ท�าไม และ อย่างไร: 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกศาสดา

พยากรณ์ผูส้อนพระกิตติคุณ

ท่ีแทจ้ริงของพระเยซูคริสต์

การละทิง้ความเช่ือ
เกดิขึน้อย่างไร

คน
ที่

ท
�าตามค�าสอน

ของ
ศาสดาพ

ยากรณ์
ไดร้ับ

พ
ร

บางคนจองหองและไม่

ยอมรับศาสดาพยากรณ์
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าน
ะ

ปุโรหิต และศาส
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การละทิง้ความเช่ือ=ความช่ัวรา้ย เมื่อบุคคล
หรอืกลุ่มหันไปจากความจรงิของพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ไม่ยอมรบัศาสดาพยากรณ์ และเริม่
ท�าบาป พวกเขาก�าลังละทิง้ความเช่ือ

การฟ้ืนฟูเป็นการน�าบางส่ิงกลับคนื
สู่สภาพเดมิ การฟ้ืนฟูไม่ ใช่การปฏิรปู
ซ่ึงปรบัเปลี่ยนส่ิงที่มีอยู่เพื่อสรา้งส่ิง
ใหม่ ตวัอย่างเช่น ถ้าท่านตอ้งการฟ้ืนฟู 
(บูรณะ) บ้านเก่า ท่านจะสรา้งใหม่ โดย
ใช้ผังที่มีอยู่เดมิ ท่านอาจจะตอ้งการเพิ่ม
เตาผิงอันใหม่ แตต่อนน้ันท่านอาจจะ
เปลี่ยนบ้าน ไม่ ใช่ฟ้ืนฟู (บูรณะ)

พระกติตคิณุของพระเยซคูรสิตต์อ้ง
ไดร้บัการฟ้ืนฟูเพราะสูญหายไประหวา่ง
การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ ผูค้นด�าเนิน
ชีวติอยูห่ลายศตวรรษโดยไมม่ศีาสนจกัร
ทีแ่ท้จรงิ พระเจา้จงึทรง ฟ้ืนฟู ศาสนจกัร
และพระกติตคิณุของพระองคผ์า่นโจเซฟ 
สมธิ ตามท่ีศาสดาพยากรณ์สมยัโบราณ
พยากรณ์ ไว ้(ด ูอสิยาห ์2:1–3; 29:13–14; 
กจิการของอคัรทูต 3:19–21; ววิรณ์ 14:6–7; 
2 นีไฟ 3:3–15)

พระกิตตคิณุที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิตอ์ยู่ที่น่ี—ท่านจะอยู่กับพระกิตตคิณุ
หรอืไม่ ถึงแม้ โลกช่ัวรา้ยมากขึน้เรือ่ยๆ แต่
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตจ์ะอยู่จนถึง
วาระสุดท้าย

ท่านมีการเลือกตอ้งท�า—การเลือกเดยีว
กับที่มนุษย์ประสบตัง้แตก่าลเริม่ตน้วา่
ท่านจะท�าตามศาสดาพยากรณ์หรอืไม่ 
หากท่านท�าตาม ท่านจะไดร้บัพรและมี
พระวญิญาณน�าทางท่าน

การละท้ิงความเช่ือ

การฟ้ืนฟู
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อาดมั
เอโนค

อบัราฮมั

โนอาห์
โมเสส

อาดมัเป็นผูบุ้กเบิก
ตวัจริง ท่านเป็น
ชายคนแรกบน
แผน่ดินโลกและ
ศาสดาพยากรณ์
คนแรก! ท่าน
สอนพระกิตติคุณ
ใหค้รอบครัว แต่
คนจ�านวนมาก 
“แสวงหาค�าแนะน�า
ของตนเองในความ
มืด” ตั้งแต่ตน้ และ
ไม่ยอมรับความจริง 
(โมเสส 6:28)

ท่านเคยไดย้นิเร่ืองเมือง
ทั้งเมืองถกูรับข้ึนสวรรค์
หรือไม่ เมืองไซอนั— 
ท่ีเอโนคสถาปนา—ชอบ
ธรรมมากจนผูค้นไป
อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ 
(ดู โมเสส 7:23)

ท่านรู้เร่ืองเรือของ
โนอาห์ เพียงแปดคน
เท่านั้น—ครอบครัว
ของโนอาห์—รอด
จากน�้าท่วมเพราะพวก
เขาฟังค�าเตือนของ
โนอาห์ (ดู ปฐมกาล 7; 
โมเสส 8) แต่ท่าน
รู้หรือไม่วา่โนอาห์
ไดรั้บฐานะปุโรหิต
เม่ืออาย ุ10 ขวบ 
(ดู คพ. 107:52) และ 
“ยกัษ ์. . . เสาะหาโน
อาห์เพื่อเอาชีวติเขา” 
(โมเสส 8:18)

อบัราฮมัเกือบจะตอ้ง
สงัเวยชีวติดว้ยน�้ามือ
ของปุโรหิตชัว่ แต่
เทพช่วยชีวติท่าน 
(ดู อบัราฮมั 1) ท่านมี
การเปิดเผยท่ีน่าอศัจรรย์
บางอยา่ง รวมทั้งนิมิต
เร่ืองชีวติก่อนเกิด 
สมาชิกของศาสนจกัร
เป็นลกูหลานของท่าน 
และพนัธสญัญาอบั
ราฮมัตั้งช่ือตามท่าน 
(ดู อบัราฮมั 2–5)

โมเสสน�าชาว
อิสราเอลออกจาก
อียปิตแ์ละช่วยใหพ้วก
เขาไดรั้บอิสรภาพ 
ท่าน “มุมานะท่ีจะ
ช�าระผูค้นของ [ท่าน] 
ใหบ้ริสุทธ์ิเพ่ือพวก
เขาจะไดเ้ห็นพระ
พกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้; 
แต่พวกเขาท�าใจแขง็
กระดา้งและทนพระ
สิริของพระองคไ์ม่
ได”้ (คพ. 84:23–24) 
อนัท่ีจริง เพราะการ
ละท้ิงความเช่ือ พวก
เขาจึงระหกระเหินใน
แดนทุรกนัดารเป็น
เวลา 40 ปี

ศ าสดาพยากรณ์เหล่าน้ีไดรั้บเรียกจาก
พระผูเ้ป็นเจา้ “อนัเน่ืองมาจากศรัทธายิง่
และงานดีของพวกเขา” (แอลมา 13:3; ดู 
อบัราฮมั 3:22–23ดว้ย) กุญแจฐานะปุโรหิต
ท่ีศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีเคยถือไดฟ้ื้นฟกูลบั
มาใหศ้าสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองน่าสนใจบางอยา่งเก่ียว
กบัศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ี ดูวา่ท่านจะเรียน
รู้อะไรไดอี้กบา้งเก่ียวกบัพวกเขาเม่ือท่าน
ศึกษาพระคมัภีร์

หัวหน้าของ
สมยัการประทาน
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เยาวชน

พระเยซู
คริสต์
พระเยซูคริสตไ์ม่เพียง
สอนพระกิตติคุณ
และท�าปาฏิหาริย์
มากมายเท่านั้น แต่
พระองคท์รงสถาปนา
ศาสนจกัรของ
พระองคบ์นแผน่ดิน
โลกดว้ย พระองค์
ทรงชดใชบ้าปของ
เรา ทรงถกูตรึงกางเขน
และฟ้ืนคืนพระชนม์
เพื่อใหเ้ราสามารถ
เอาชนะความตาย
ทางร่างกายและทาง
วญิญาณได ้พระองค์
ทรงเป็นพระประมุข
แห่งศาสนจกัรของ
พระองคใ์นปัจจุบนั 
และพระองคก์บัพระ
บิดาบนสวรรคท์รง
เป็นตน้ก�าเนิดของ
สิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิต

การละทิง้ความเช่ือคร้ังใหญ่
หลงัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด 
เหล่าอคัรสาวกและผูน้�าศาสนจกัรคนอ่ืนๆ พยายาม
เผยแพร่พระกิตติคุณ แต่ผูค้นปฏิเสธค�าสอนของ
พวกท่านและถึงกบัสงัหารอคัรสาวกส่วนใหญ่ 
เพราะความชัว่ร้ายของผูค้น ความสมบูรณ์ของพระ
กิตติคุณจึงหายไปจากแผน่ดินโลก ชาวโลกตกอยู่
ในความมืดทางวญิญาณ (ดู อิสยาห์ 60:2)
•  ผูค้นไม่ไดรั้บศาสนพิธีแห่งความรอด พรของ

พระวหิาร หรือการน�าทางของศาสดาพยากรณ์
นานกวา่ 1,000 ปี

•  ความจริงอนัล�้าค่าสูญหายไปจากพระคมัภีร์
ไบเบิล

•  มีคนสอนความคิดผดิๆ เก่ียวกบัพระลกัษณะ
แทจ้ริงของพระผูเ้ป็นเจา้

•  บา้งกเ็ปล่ียนแปลงหรือสอนผดิๆ เก่ียวกบัศาสน
พิธีแห่งความรอดบางอยา่ง (ดู อิสยาห์ 24:5)

•  การละท้ิงความเช่ือคร้ังน้ีสุดทา้ยแลว้ท�าให้
หลายนิกายเกิดข้ึน

การปฏิรูป
ในช่วงการละท้ิงความเช่ือคร้ังใหญ่ คนเคร่ง
ศาสนาบางคนในยโุรปตระหนกัวา่ไม่ไดมี้การ
สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตอ์ยา่งถกูตอ้ง 
นกัปฏิรูปเหล่าน้ีไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์ แต่พวกเขา
สอนความจริงตามท่ีพวกเขาเขา้ใจ พวกเขาช่วย
ใหค้นทัว่ไปไดอ่้านพระคมัภีร์ไบเบิลมากข้ึน คน
จ�านวนมากต่อสูเ้พื่อเสรีภาพทางศาสนาและเปิด
ทางใหก้ารฟ้ืนฟพูระกิตติคุณ

โจเซฟ สมิธ
ดงันั้นความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณสูญหาย
ตลอดกาลหรือไม่ ไม่! พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิด
เผยความจริงส�าคญัๆ ต่อโจเซฟ สมิธอีกคร้ัง 
ผูส่้งสารจากสวรรคฟ้ื์นฟูกุญแจฐานะปุโรหิต
ท่ีจ�าเป็นทั้งหมดให้ท่าน (ดู คพ. 27:8–13; 110; 
128:18–21) ท�าให้สมยัน้ีเป็น “สมยัการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา” (คพ. 138:48) เรียกอีก
ช่ือหน่ึงว่ายคุสุดทา้ยดว้ยเพราะเป็นสมยัการ
ประทานสุดทา้ยก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระเยซูคริสต์

การฟ้ืนฟู
ทายสิวา่อะไร ท่าน มีพรของการฟ้ืนฟ ู 
ใช่ ท่าน!
•  ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บการฟ้ืนฟู

โดยมีศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกน�า
ศาสนจกัร

•  พระคมัภีร์มอรมอน พระคมัภีร์หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา พระคมัภีร์ไข่มุกอนัล�้าค่า 
และการเปิดเผยยคุปัจจุบนัอ่ืนๆ ฟ้ืนฟคูวาม
จริงอนัล�้าค่าท่ีสูญหาย (ดู 2 นีไฟ 27)

•  โจเซฟ สมิธไดรั้บฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
จากยอห์นผูถ้วายบพัติศมา (ดู คพ. 13) และ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจากอคัรสาวก 
เปโตร ยากอบ และยอห์น (ดู คพ. 128:20)

•  ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตท่ีไดรั้บมอบอ�านาจต่าง
ประกอบศาสนพิธีอยา่งถกูตอ้ง 

•  เรารู้วา่ความจริงจะไม่สูญหายผา่นการละท้ิง
ความเช่ืออีกเลย (ดู ดาเนียล 2:44) ◼

ท่านอยู่
ทีน่ี่



โดย ซาราห์ แฮนซัน

ลองสมมตวิา่จะอา่น ทุกอยา่ง เกีย่ว 
กบัพระผูช่้วยใหร้อดในพระคมัภรี ์
—พระคมัภรี์ ไบเบลิ พระคมัภีรม์อร

มอน หลักค�าสอนและพันธสัญญา และไข่มุก 
อันล�า้คา่ น่ันจะตอ้งใช้เวลาและความพยายาม 

มาก! แต่ ในเดอืนมกราคม ปี 2017 ประธานรสั
เซลล์ เอ็ม. เนลสันไดท้้าทายให้ท�าเช่นน้ัน—ศึกษา 

ทุกอย่างที่พระเยซูตรสัและท�าในงานมาตรฐาน  
ประธานเนลสันกล่าววา่การท�าโครงการน้ีส�าเรจ็ท�าให ้

ท่านเป็น “คนใหม่” ท่านไม่เพียงเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซ ู
ครสิตม์ากขึน้เท่าน้ันแตรู่สึ้กเหมือนไดอุ้ทิศตนใหม่ตอ่ 

พระองคด์ว้ย 1

ท่านเองก็สามารถเข้าใกล้พระครสิตม์ากขึน้ขณะเรยีนรูจ้าก
พระองค ์การศึกษาพระชนม์ชีพและจุดประสงคข์องพระองค์

เชือ้เชิญสันตสุิขของพระองคเ์ข้ามาในชีวติท่านและช่วยให้ท่าน
ไดรู้จ้้กพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรค ์ลองส�ารวจวา่เยาวชน

เหล่าน้ีตอบค�าถามสองข้อน้ีอย่างไร (1) ท่านช่ืนชอบเรือ่งใดในพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและเพราะเหตใุด (2) การศึกษาพระ

กิตตคิณุของท่านท�าให้ท่านเกิดสันตสุิขอย่างไร ส่
วน
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ขณะท่านเรียน
รู้เก่ียวกับพระ

เยซูคริสต์ ท่านเชือ้
เชิญสันติสุขและ

พระสิริของพระองค์
เข้ามาในชีวิตท่าน



เยาวชน

ผมชอบเร่ืองคนโรคเร้ือน 10 คนเพราะพระคริสตท์รงแสดงความรักมากต่อคนโรคเร้ือน
ท่ีขอบพระทยัพระองค ์พระองคต์รัสวา่ “ท่ีเจา้หายโรคนั้นกเ็พราะเจา้เช่ือ” (ลกูา 17:19; 
ดู ขอ้ 11–19) ผมชอบความกรุณาอยา่งจริงใจท่ีพระองคท์รงแสดงต่อทุกคน

เพราะช่วงน้ีเกิดเร่ืองเศร้าหลายเร่ืองท่ีโรงเรียนผม ทุกคนท่ีนัน่จึงตอ้งการสนัติสุขและ
การปลอบโยนอยา่งมาก ผมพบพลงัและสนัติสุขผา่นการศึกษาของผมในเซมินารี ครู 
เซมินารีท�าใหพ้ระคมัภีร์และพระกิตติคุณเป็นเร่ืองใกลต้วัทุกคน เยีย่มมากๆ ท่ีไดเ้ห็น
ความแตกต่างในหอ้งเรียนเซมินารีเม่ือเทียบกบัหอ้งเรียนทัว่ไป มีความรู้สึกแตกต่าง
ท่ีนัน่ท่ีท�าใหเ้กิดสนัติสุข

กาเบรียล เอส. อาย ุ16 ปี, รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

เร่ืองราวของแอลมาเก่ียวกบัศรัทธาและพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 
(ดู แอลมา 32:18–43) ท่านสอนดิฉนัวา่เม่ือเราหวา่นความรัก เราไดรั้บ
ความรัก ตามท่ีแอลมาอธิบายใหช้าวโซรัมฟัง ศรัทธาเปรียบเสมือน
เมลด็พืช ศรัทธาคือการเช่ือวา่บางอยา่งจริงโดยไม่ตอ้งไปดูใหเ้ห็นกบั
ตา ศรัทธาเติบโตเม่ือคนนั้นปรารถนาจะเช่ือและฟังพระวจนะของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ทั้งหมดน้ีช่วยใหดิ้ฉนัสงบ มีจิตใจเขม้แขง็ และได้
รับประจกัษพ์ยานวา่พระบิดาบนสวรรคท์อดพระเนตรดิฉนัดว้ย
สายพระเนตรแห่งความรักและพระเมตตา

เม่ือดิฉนัศึกษาพระคมัภีร์ทุกวนั ดิฉนัเขา้ใจความรักท่ี
พระผูช่้วยให้รอดทรงมีต่อเราแต่ละคนดีข้ึน ความรู้น้ี
ช่วยดิฉนัอธิบายให้เพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียนฟังว่าพวกเขาไม่
โดดเด่ียวเม่ือพวกเขามีปัญหาเพราะมีพระผูเ้ป็นเจา้
ผูท้รงรักเรา

มาเรีย ด.ี อาย ุ17 ปี, กวาดาลาฮารา สเปน

ดิฉนัชอบ 3 นีไฟ 17 เม่ือพระผูช่้วยใหร้อด
เสดจ็เยอืนอเมริกาและเช้ือเชิญใหเ้ดก็ๆ มา
หาพระองค ์พระองคป์ระทบักบัเดก็ๆ และ
ใชเ้วลากบัพวกเขาทีละคน เร่ืองน้ีน่า
พิศวงตรงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซู
คริสตท์รงเป็นใครและพระองคท์รง
รักเราแต่ละคนมากเพียงใด ดิฉนั
เช่ือวา่พระองคจ์ะประทบักบั
เราแต่ละคนเช่นกนัเม่ือเราส่
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พระผู้ช่วยให้รอด

ท�าความ  



ดิฉนัชอบเม่ือพระคริสตเ์สดจ็มาอเมริกา ตรัส
ถามวา่มีใครเจบ็ป่วยหรือมีทุกขบ์า้ง แลว้กท็รง

รักษาพวกเขา จากนั้นพระองคท์รงอวยพรเดก็เลก็ ๆ 
(ดู 3 นีไฟ 17) ดิฉนัคิดวา่เร่ืองน้ีเป่ียมดว้ยพลงัและยอด

เยีย่มมาก ดิฉนัชอบเดก็เลก็ๆ และดิฉนัชอบเม่ือผูค้น
ใหค้วามรักต่อเดก็ๆ เพราะเดก็บริสุทธ์ิ เร่ืองน้ีแสดงให้

ดิฉนัเห็นความรักอนัลึกซ้ึงท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงมีต่อเรา 
เน่ืองจากพระองคท์รงรักผูค้นสมยันั้นมากพอจะท�าทุกอยา่งท่ี

ทรงท�า พระองคจึ์งทรงรักเราในทุกวนัน้ีไดเ้ช่นกนั
อิสยาห์ 53:3 กล่าววา่พระผูช่้วยใหร้อดทรง “เป็นคนท่ีรับความ

เจบ็ปวด และคุน้เคยกบัความทุกขย์าก” เม่ือดิฉนันึกถึงการชดใช้
ของพระคริสต ์ส่ิงท่ีพระองคท์รงประสบเพื่อเรา และวธีิท่ีเราจะ
ไดรั้บการใหอ้ภยัเม่ือเรากลบัใจจากบาป ดิฉนัรู้สึกสงบมาก หลาย
คนในพระคมัภีร์มอรมอน—พวกบุตรของโมไซยาห์ แอมนั และ
แอลมาผูบุ้ตร—ท�าผดิพลาดมากมายในอดีต แต่พวกท่านกไ็ดรั้บ
การใหอ้ภยั พวกท่านหนัมาหาพระคริสต ์กลบัใจ และกลายเป็น
แบบอยา่งอนัน่าท่ึงใหเ้ราไดเ้รียนรู้ในปัจจุบนั ดิฉนัรู้สึกอุ่นใจท่ีรู้
วา่ดิฉนัจะไดรั้บการใหอ้ภยัเช่นกนั

อลนิา ท.ี อาย ุ18 ปี, รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

เร่ืองท่ีดิฉนัชอบเป็นพิเศษเก่ียวกบัพระเยซูคือเม่ือพระองคท์รง
เปล่ียนน�้าเป็นเหลา้องุ่นในงานสมรส ตามการกระตุน้เตือนของ
พระมารดาของพระองค ์(ดู ยอห์น 2:1–11) ดิฉนัชอบเร่ืองน้ี
เพราะแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูทรงเคารพสตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่
พระมารดาของพระองค ์เร่ืองน้ีกระตุน้ใหเ้ดก็เช่ือฟังพอ่แม่ ไม่ใช่
เพราะกลวัแต่เพราะรักมาก แบบอยา่งของพระเยซูคริสตเ์ป็นส่ิงท่ีทุก
คนควรพยายามท�าตาม ความรักท่ีทรงมีต่อพระมารดาของพระองค์
ไม่มีวนัส้ินสุด และความรักท่ีเรามีต่อพอ่แม่ของเรากจ็ะไม่มีวนัส้ิน
สุดเช่นกนั ดิฉนัชอบขอ้น้ีเป็นพิเศษเพราะปาฏิหาริยค์ร้ังน้ีเป็นการ
รับใชแ้ละเราเองกส็ามารถท�าใหเ้กิดปาฏิหาริยไ์ดโ้ดยช่วยคนอ่ืนๆ

เร่ืองน้ีและอีกหลายเร่ืองในพระคมัภีร์ท�าใหดิ้ฉนัเกิดสนัติสุข 
ดิฉนัอุ่นใจมากเม่ือรู้วา่ถา้ดิฉนัพยายามเรียนรู้จากพระคริสตแ์ละท�า
ตามค�าสอนของพระองคเ์สมอ สกัวนัดิฉนัจะไดก้ลบัไปหา 
พระบิดาบนสวรรคผ์ูท้รงรักเรา

แอนน์ อาร์. อาย ุ17 ปี, วกิตอเรีย ออสเตรเลยี

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือจาก

พระองค์
ปีน้ีดิฉนัทา้ทาย

ใหต้นเองอ่านพระ
คมัภีร์วนัละหนา้ เม่ือ

ไดท้�าอยา่งนั้นท�าใหดิ้ฉนั
ตั้งตารออ่านทุกวนัมากข้ึน 

ดิฉนัเรียนรู้มากมายจากถอ้ยค�า
และเร่ืองราวในพระคมัภีร์เม่ือ

ดิฉนัพยายามท�าความเขา้ใจ และ
ดิฉนัเขา้ใกลพ้ระบิดาบนสวรรค์

และพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนเม่ือดิฉนั
เรียนรู้เก่ียวกบัพระองค ์ทั้งหมดนั้นน�า

สนัติสุขมากมายเขา้มาในชีวติดิฉนั

แอนนา ซี. อาย ุ17 ปี, รัฐมอนแทนา 
สหรัฐอเมริกา ส่
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มุ่งไปทีพ่ระองค์
“เราตอ้งมุ่งไปท่ีพระผูช่้วยใหร้อดและพระ
กิตติคุณของพระองค ์ตอ้งใชค้วามพยายามทาง
จิตใจอยา่งมากท่ีจะมองดูพระองคใ์นความ
นึกคิด ทุกอย่าง แต่เม่ือเราท�าเช่นนั้น ความ
สงสยัและความกลวัจะหายไป”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “ดงึพลงัของพระ
คริสต์เข้ามาในชีวติเรา,” การประชุมใหญ่สามญั
เดอืนเมษายน 2017

ดิฉนัชอบเร่ืองพระคริสตก์บัเศรษฐีหนุ่ม (ดู มาระโก 10:17–22) 
เร่ืองน้ีใหข้อ้คิดและทศันะเยอะมากเก่ียวกบัการใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้
มาก่อนทุกส่ิง โดยท่ีถกูขอใหข้ายทรัพยส์มบติัทางโลกทุกอยา่ง
เป็นค�าขอท่ีทุกคนท�าไดย้ากมาก แต่ดิฉนัคิดวา่การยอมใหพ้ระผู ้
เป็นเจา้อยูเ่หนือทรัพยส์มบติัเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีเราแต่ละคนตอ้งเรียน
รู้ในชีวติ ความรักอนัไม่มีขอบเขตท่ีพระเยซูคริสตท์รงมีต่อเราน่า
ประทบัใจอยา่งยิง่ ความรักนั้นดียิง่กวา่ขา้วของเงินทองท่ีเราไดม้า
ในชีวติน้ี

การอ่านพระคมัภีร์ท�าใหดิ้ฉนัมีสนัติสุขและความอบอุ่นใจ 
อีกทั้งมีสติปัญญาและความเขา้ใจมากข้ึนดว้ย ถึงแมดิ้ฉนัจะไม่รู้
สึกถึงพลงัของการศึกษาพระคมัภีร์ทนัทีทุกคร้ัง แต่ดิฉนัรู้วา่การ
อ่านพระคมัภีร์ส่งผลดีต่อชีวติดิฉนัและช่วยใหดิ้ฉนัรู้สึกถึงพระ
วญิญาณและรับรู้การกระตุน้เตือนของพระองค์

ยเูช็น ซี. อาย ุ19 ปี, เมืองไตชุง ไต้หวนั

ขณะพระคริสตก์�าลงัเสดจ็ไปหาเดก็ผูห้ญิงท่ีใกลจ้ะส้ินใจ หญิงท่ี
เป็นโรคตกเลือดแตะตอ้งชายฉลองพระองคแ์ละหายเป็นปกติ พระ
คริสตท์รงหนัมาตรัสกบัเธอหลงัจากทราบวา่เธอแตะตอ้งพระองค ์
(ดู ลกูา 8:43–48) แมก้�าลงัจะไปช่วยคนอ่ืน แต่พระคริสตท์รงมี
เวลาใหเ้ธอเช่นกนั พระองคท์รงมีเวลาใหเ้ราทุกคนเช่นกนั

ดิฉนัมีชีวิตท่ียุง่มาก วิ่งไปโรงเรียน ไปเรียนบลัเล่ต ์หรือไม่ก็
ท�าธุระอ่ืน ระหว่างนั้นดิฉนัไม่ไดมี้เวลาอยูค่นเดียวหรือรู้สึกไม่
สงบ เม่ือดิฉนัอ่านพระคมัภีร์หรือกล่าวค�าสวดออ้นวอน ดิฉนั
รู้สึกสงบ ดีท่ีรู้สึกแบบนั้นและมีเวลาพกัจากความวา้วุ่น ในช่วง
ของความสงบเหล่านั้น ดิฉนัใกลชิ้ดพระผูช่้วยให้รอดมากข้ึน
และเติบโตในพระกิตติคุณ

โซ บี. อาย ุ17 ปี, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้างองิ
 1. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Prophets, Leadership, and Divine 

Law” (worldwide devotional for young adults, Jan. 8, 2017), 
broadcasts .lds .org; “ดงึพลังของพระเยซูครสิตเ์ข้ามาในชีวติ
เรา,” การประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน  2017; “Study the 
Savior’s Words,” Liahona, Jan. 2018, 56–59.
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การฟ้ืนฟูมีความหมายตอ่ฉันอยา่งไร
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ก ารฟ้ืนฟูศาสนจักรเริม่ตน้เมื่อพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตเ์สด็จเยือนโจเซฟ สมิธในปี 1820 หลังจากน้ัน
เรือ่งส�าคญัอีกหลายเรือ่งเกิดขึน้เพื่อน�าศาสนจักรของพระเยซูครสิตก์ลับมาแผ่นดนิโลก อ่านบัตรเหล่าน้ี ตดัออก 

ทากาวตดิกับกระดาษ และเล่นเกมจับคู่

โจเซฟ สมิธ
แปลแผน่จารึก
ทองค�า . . .

พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระ
เยซูคริสตท์รง
ปรากฏต่อโจเซฟ 
สมิธ . . .

ยอห์นผูถ้วาย
บพัติศมามอบ
ฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนให้
โจเซฟ สมิธ
และออลิเวอร์ 
คาวเดอรี . . .

เปโตร ยากอบ 
และยอห์นฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดค . . .

. . . ฉนัจึงรู้วา่
พระองคท์รง
มีพระวรกาย
เหมือนฉนั!

. . . ฉนัจึงได้
อ่านพระคมัภีร์
มอรมอน!

. . . ฉนัจึงไดรั้บ
บพัติศมาเขา้มา
ในศาสนจกัร
ของพระเยซู
คริสตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย!

. . . ฉนัจึงมีของ
ประทานแห่ง
พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ!
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เดก็การฟ้ืนฟูมีความหมายตอ่ฉันอยา่งไร ศาสนจกัร
จดัตั้งเม่ือวนั
ท่ี 6 เมษายน 
ค.ศ. 1830 . . .

เอม็มา สมิธ 
รวบรวมเพลง
ส�าหรับหนงัสือ
เพลงสวดเล่มแรก
ของศาสนจกัร . . .

ในพระวหิารเคิร์ท
แลนด ์เอลียาห์
มอบกญุแจการ
ผนึกครอบครัวให้
โจเซฟ สมิธ . . .

พระเจา้ทรงบญัชา
ใหว้สุิทธิชนยคุ
แรกจ่ายส่วนสิบ 
10 เปอร์เซ็นต ์. . .

ออเรเลีย โรเจอร์ส 
เร่ิมสมาคม
ปฐมวยัเพื่อสอน
เดก็ๆ แถวบา้น
ของเธอ . . .

. . . ฉนัจึงไดไ้ป
โบสถ!์

. . . ฉนัจึงไดร้้อง
เพลงสวด!

. . . ฉนัจึงได้
ท�าประวติั
ครอบครัวและ
ไปพระวหิาร!

. . . ฉนัจึงได้
บริจาคส่วนสิบ
และเงินบริจาค
อดอาหาร!

. . . ฉนัจึงไดไ้ป
ปฐมวยั!
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อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
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“ในฐานะผูร้บัใชค้นหน่ึงของพระองค ์ขา้พเจา้ประกาศค�าพยานวา่
พระเยซคืูอพระคริสต ์พระผูไ้ถข่องเราและพระผูช้ว่ยใหร้อดของเรา 
ขา้พเจา้ทราบวา่พระองคท์รงพระชนม ์และพระเมตตาอนัละเอียด
ออ่นของพระองคมี์ใหเ้ราทกุคน”
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
จาก “พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 124
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“เราจะเปิดหน้าตา่งในฟ้าสวรรค์ ให้เจ้า และเทพรออย่าง
ล้นไหลมาให้เจ้า” (มาลาค ี3:10)

เ มื่อข้าพเจ้าเตบิใหญ่ ในกัวเตมาลา ครอบครวัเป็นเจ้าของ
โรงงานที่ท�าชุดนักกีฬาให้ทีมตา่งๆ
คณุพอ่ตอ้งการใหเ้ด็กๆ ในครอบครวัเราเรยีนรูว้า่ตอ้ง

ท�างานขยนัขนัแข็ง เราช่วยงานทา่นในโรงงาน ขา้พเจา้กอ่
เรือ่งมากมายสมัยยงัเด็ก ขา้พเจา้มกัจะท�าขา้วของพังเสียหาย
เสมอ! แตเ่มือ่โตขึน้ คณุพ่อใหข้า้พเจา้ดแูลเครือ่งถกันิตติง้

คณุพ่อจ่ายคา่จ้างให้เราดว้ย จากน้ันท่านจะถามวา่ “ลูก
จะท�าอะไรกับเงินของลูก” ข้าพเจ้ารูว้า่ค�าตอบที่ถูกตอ้งคอื
อะไร “จ่ายส่วนสิบและเก็บเงินเป็นผู้สอนศาสนา”

เมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ 13 ปี ธุรกิจของเราสูญเงิน
จ�านวนมาก เราตอ้งจ�าหน่ายจักรเย็บผ้าหลายเครือ่ง แทนที่
จะมีคนงานสองรอ้ยคน เรามี ไม่ถึงห้าคน พวกเขาท�างาน
ในโรงรถที่บ้านของเรา

ข้าพเจ้าจ่ายส่วนสิบเสมอ แต่ไม่เข้าใจจรงิๆ วา่ส่วนสิบ

ส�าคญัเพียงใด ตอ่จากน้ันข้าพเจ้าก็ ไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนอันน่า
พิศวง เช้าวนัเสารว์นัหน่ึงข้าพเจ้าไดย้ินคณุพ่อคณุแม่คยุ
กันเบาๆ คณุพ่อบอกคณุแม่วา่มีเงินพอให้จ่ายส่วนสิบหรอื
ไม่ก็ซือ้อาหาร แต่ไม่พอส�าหรบัทัง้สองอย่าง ข้าพเจ้ารูสึ้ก
กังวล คณุพ่อจะท�าอย่างไร

วนัอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นคณุพ่อยื่นซองให้ประธานสาขา 
ท่านเลือกจ่ายส่วนสิบ! ข้าพเจ้าดี ใจที่ท่านจ่าย แตรู่สึ้ก
กังวลเช่นกัน เราจะกินอะไร

เช้าวนัรุง่ขึน้มีคนมาเคาะประตบู้าน พวกเขาบอกคณุ
พ่อวา่พวกเขาตอ้งการชุดนักกีฬาเดีย๋วน้ัน ปกตลิูกคา้จะ
จ่ายเงินให้เราหลังจากท�าเสรจ็ตามส่ัง แตพ่วกเขาจ่ายให้
คณุพ่อวนัน้ัน ก่อนเราจะตดัชุดนักกีฬาดว้ยซ�า้!

ในสุดสัปดาห์น้ัน ข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนอันสวยงามที่
คงอยู่กับข้าพเจ้าช่ัวชีวติ กฎส่วนสิบช่วยเราสรา้งศรทัธา
และแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาบนสวรรค์ การจ่าย
ส่วนสิบเป็นพร ◼ภา
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โดย เอล็เดอร์ 
วาเลรี ว.ี คอร์ดอน

แห่งสาวกเจด็สิบ

บทเรียนอนัน่าพิศวง
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โดย เรย์ โกล์ดรัป
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

เครือ่งมือเหล่าน้ีท�าให้มิกูเอลนึกถึงส่ิงที่เขารกั อาบู
เอโลมักจะให้ขนมชิน้หน่ึงทุกครัง้ที่มิกูเอลช่วยท�าความ
สะอาด

แตม่ิกูเอลหิวแล้วตอนน้ี! เขารูว้า่เขาจะไม่ไดข้นมถ้าไม่
ขอ แตด่เูหมือนอาบูเอโลก�าลังยุ่ง “ฉันไม่ตอ้งรอก็ ได”้  
มิกูเอลคดิ

มิกูเอลเอือ้มไปหยิบกระปุกขนมใตเ้คาน์เตอร ์กระปุก
เต็มไปดว้ยขนมที่เขาชอบ—หวานและเผ็ดเพราะผงพรกิ! 
ขณะเปิดกระปุก มิกูเอลรูสึ้กไม่สบายใจ แตข่นมน่ากินมาก 
เขารบีหยิบใส่ปาก

ครูห่น่ึงลูกคา้ก็ออกไป อาบูเอโลหยิบหนังสัตวแ์ผ่นหน่ึง
จุ่มน� ้า น่ันช่วยท�าให้หนังสัตวน่ิ์มและตอกง่าย

มิกูเอลกลืนขนมที่เหลือลงคออย่างรวดเรว็ จากน้ันก็
เดนิไปหาอาบูเอโล

รา้นรองเทา้ของอาบเูอโล
“‘ฉันขอโทษ’ ค�าน้ีพดูไมง่า่ย” (Children’s Songbook, 98)

มิกูเอลเปิดประตรูา้นรองเท้าของอาบูเอโล (คณุปู่ของ
เขา) เขาไดก้ลิ่นหนังสัตวท์ี่อาบูเอโลใช้ท�ารองเท้า 

เป็นกลิ่นที่เขาชอบ
“สวสัดคีรบัคณุปู่”
อาบูเอโลก�าลังคกุเข่าและลากเส้นตามรอยเท้าของลูกคา้

ลงบนกระดาษแผ่นหน่ึง ท่านไม่เงยหน้า อาบูเอโลหูไม่
คอ่ยดี

มิกูเอลน่ังที่ โตะ๊ท�างาน เขามองดหูนังสัตวท์ี่ตดัแล้ว 
กองซ้อนกันอยู่ เขานึกภาพส่ิงที่อาบูเอโลจะท�ากับหนัง 
สัตวแ์ตล่ะแผ่นโดยใช้คอ้นกับคมี
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“สวสัดคีรบั!” อาบูเอโลพูด
พรอ้มกับยิม้ “ปู่ดี ใจที่เธอมาหา”

มิกูเอลกอดอาบูเอโล เขาหวงั
วา่อาบูเอโลจะไม่รูว้า่เขาแอบกิน
ขนมไปชิน้หน่ึง มิกูเอลสลัดความ
กังวลทิง้

“วนัน้ีดคูณุปู่งานยุ่งนะครบั”  
มิกูเอลพูดพลางชี ้ไปที่กองหนังสัตว ์
“มีอะไรให้ช่วยไหมครบั”

“มีสิ ส่งดา้ยเส้นน้ันมาให้ปู่หน่อย”
มิกูเอลเอือ้มไปหยิบดา้ยยาวเส้นหน่ึง เขาใช้สองมือดงึ

ดา้ย เหนียวกวา่ที่เห็น
“วา้ว เหนียวมาก”
อาบูเอโลหัวเราะเบาๆ “ก็ตอ้งเหนียวสิ รองเท้าจะไดท้น

ไม่ขาดง่าย” อาบูเอโลสอดดา้ยทะลุหนังสัตว ์จากน้ันท่านก็
แสดงสีหน้าที่บางครัง้คณุแม่เรยีกวา่สีหน้าของ “อาบูเอโล
ผู้ชาญฉลาด”

“หลานรู้ ไหม เราตอ้งเป็นเหมือนรองเท้าคูน้ี่มากขึน้” 
อาบูเอโลพูดพรอ้มกับพยักหน้า

มิกูเอลหรีต่ามองหนังสัตว ์“อืม เราหรอืครบั”
“ ใช่ เราน่ีแหละ เราตอ้งเหนียวแน่น เพื่อการล่อลวงของ

ซาตานจะไม่ท�าให้เรากระจุยกระจาย”
ขนมสีแดงแวบเข้ามาในความคดิของมิกูเอล เขารูว้า่เขา

ควรบอกอาบูเอโลเรือ่งน้ี
อาบูเอโลหยิบรองเท้าเก่าคูห่น่ึงมาจากชัน้วาง “เห็นรู

ใหญ่ตรงน้ีไหม”
ก�าป้ันของมิกูเอลน่าจะลอดรน้ัูนได ้“เห็นครบั”
“แตก่่อนเคยเป็นรเูล็กที่ซ่อมไดง้่าย แตพ่วกเขารอ และ

ตอนน้ีมันซ่อมยากกวา่เดมิมาก นิสัยไม่ดแีละการเลือกที่
ไม่ดก็ีเหมือนรน้ีูแหละ ตอ้งแก้ ไขให้เรว็ที่สุด”

อาบูเอโลพยักหน้าอีกครัง้ และสีหน้าของอาบูเอโลที่ชาญ
ฉลาดเปลีย่นเป็นยิม้ ทัง้สองคยุกนัขณะอาบเูอโลท�างาน 
ตลอดเวลาน้ันมิกูเอลคดิแตเ่รือ่งขนมสีแดงภา
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ความรู้สึกทีด่ี
วนัหน่ึงหนูกบัคุณแม่ไปจ่ายค่าน�้า และ
ชายท่ีอยูข่า้งหนา้เราท�าเงินหล่นเยอะมาก
แต่เขาไม่รู้ตวั หนูรีบหยบิเงินคืนใหเ้ขา 
เขาพดูวา่ “ขอบใจมาก” และพดูวา่เขาคิด

วา่เดก็คนอ่ืนจะไม่ท�าแบบน้ี หนูมีความรู้สึกท่ีดีหลงัจาก
นั้น หนูจะจดจ�าความรู้สึกท่ีดีนั้นตลอดไป
ไบรแอนนา ซี. อายุ 9 ขวบ, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

เมื่ออาบูเอโลท�างานเสรจ็ มิกู
เอลช่วยเขาท�าความสะอาด จาก
น้ันอาบูเอโลเอือ้มมือไปหยิบ

กระปุกขนม
มิกูเอลจะกินอีกไม่ได ้“ผมกิน

ไปชิน้หน่ึงแล้วครบั!” เขาโพล่ง 
ออกมา
อาบูเอโลวางกระปุก “อะไรนะ”

มิกูเอลเล่าให้ฟังเรือ่งที่เขากินขนมโดยไม่
ขอ “ผมขอโทษครบั อาบูเอโล! ผมจะไม่ท�าอีก ผม

สัญญา!”
อาบูเอโลกอดมิกูเอล มิกูเอลรูสึ้กดขีึน้มาก เพราะเหตน้ีุ 
“ขอบคณุที่ซ่่ือสัตย์ น่ันส�าคญัตอ่ปู่มากกวา่เรือ่งอื่น”
ระหวา่งเดนิกลับบ้าน มิกูเอลรูสึ้กเหมือนเป็นรองเท้าคู่

ใหม่คูห่น่ึงของอาบูเอโล ทนทานเท่าที่จะทนได ้และพรอ้ม
เผชิญชีวติ! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

“หลานรู้ ไหม เรา
ตอ้งเป็นเหมือน
รองเท้าคูน้ี่มาก
ขึน้” คณุปู่บอก
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ส่องแสงของท่าน

หนูสนับสนุนช่วยเหลอืผู้อืน่
เด็กผู้ชายคนหน่ึงในชัน้ของหนูที่

โรงเรยีนมีปัญหาเรือ่งการเรยีนรู ้หนู
ปกป้องเขาเมื่อมีคนล้อเขา และ

ช่วยเขาในชัน้เรยีนเมื่อเขา
ตอ้งการให้ช่วย ครขูองหนู
บอกวา่น่ีเป็นปีเดยีวที่เขา
รูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของชัน้

เรยีน

กลา้  มีน� า้ใจ
หนูเป็นแสงสวา่งโดยมี

น�า้ใจตอ่ผูอื้น่

ไทเลอร์พีช่าย
ของคลอเดยี

สวสัดค่ีะ! 
หนูช่ือคลอเดีย  

หนูอยูใ่น
ออสเตรเลีย  
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เดก็ตุ๊กตาหมเีทดดีต้วัจิว๋
เมื่อคณุลุงของครสิูน้ชีวติ ครเูสียใจมาก ครไูม่รูจ้ัก
ศาสนจักร หนูจึงบอกวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัคร ู
หนูท�าการด์ให้เธอใบหน่ึงและบอกเธอวา่เธอจะไดพ้บ
คณุลุงอีกครัง้ หนูให้ตุก๊ตาหมีเทดดีต้วัจิ๋วของหนูแก่ครู
เพื่อช่วยให้ครผู่านพ้นความเศรา้ไปได้

ส่ง ดาว มาให้เรา!
ท่านเป็นแสงสวา่งดงัท่ีพระเยซู
คริสตท์รงขอใหเ้ราท�าอยา่งไร 

อีเมลรูปดาวของท่านพร้อมเร่ือง
เล่า ภาพถ่าย และค�าอนุญาตของผู ้

ปกครองมาท่ี liahona@ ldschurch .org

เพือ่นทีโ่ชคดี
โอลิเวยีเพื่อนบ้านคนหน่ึง

ของหนูเดนิไม่ถนัด พูด
ล�าบาก และไม่คอ่ยไดย้ิน คณุ
แม่ของโอลิเวยีบอกวา่โอลิเวยี

โชคดทีี่มีเพื่อนแบบหนู หนู
โชคดเีหมือนกัน!

การร้องเพลง
และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ
หนูชอบรอ้งเพลง
จาก หนังสือ
เพลงส�าหรบัเด็ก 
ครอบครวัของหนู
บอกวา่เพลงช่วยให้
พวกเขารูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ประทานความรูสึ้ก
อบอุ่นในใจหนู

ท่าน จะเป็นแสงสว่างได้อย่างไร
กล้าผกูมิตรกบัคนท่ีมีเพื่อนไม่มาก

กล้าช่วยเพื่อนบา้นของท่าน

กล้าชวนเพื่อนมาโบสถ์

กล้าร้องเพลง!ภา
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โดย คาเอล เอส. อายุ 8 ขวบ, รัฐเวอร์จเินีย สหรัฐอเมริกา

ผมรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบ 
ค�าสวดอ้อนวอน เมื่อครอบครวัผม 

อยู่ในเยอรมนี เราขึน้ไปบน โวคลส์มารช์ 
ในหมู่บ้านของเรา โวคล์สมารช์ เป็นที่
ซ่ึงมิตรสหายกับเพื่อนบ้านใช้เวลาเดนิ
ดธูรรมชาตดิว้ยกัน พ่อแม่บอกวา่ให้ผม
เดนิล่วงหน้าไปกับเพื่อนคนหน่ึงของ

ผมได ้และเราเริม่เดนิไปบนทางยาว
หลังจากน้ันไม่กี่นาทีผมมองไม่เห็นใครในครอบครวั

ของผม ผมบอกเพื่อนว่าผมจะอยู่รอพวกเขาตรงน้ัน ไม่
นานผมก็ ไม่เห็นเพื่อนหรือครอบครัวเธอ และพ่อแม่ผม
ยังไม่มา ผมอยู่คนเดียวในป่า และผมรูสึ้กกลัวมาก ผม

หายและ
พบ
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ตัดสินใจสวดอ้อนวอนขอให้มีคนมาเจอผม
ในป่าอีกด้านหน่ึง คุณพ่อรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ก�าลังบอกท่านว่า “ไปหาลูกชายสิ” ท่านรู้สึกว่าผม
ต้องการท่านมาก ท่านจึงเหลียวมาบอกคุณแม่ผมว่าท่าน
จะไปหาผม ไม่กี่นาทีต่อมาคุณพ่อวิง่ขึน้มาตรงทางที่ผม
รออยู่และพบผม ผมดี ใจมากที่เจอคุณพ่อ! เมื่อท่าน
บอกผมว่าท่านมีความรูสึ้กแรงกล้าว่าผมต้องการความ
ช่วยเหลือ ผมรู้ทันทีว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของผม

ผมดี ใจมากที่รูว้า่ไม่วา่ผมจะอยู่ที่ ไหน ผมสามารถพูด
กับพระบิดาบนสวรรค์ ได ้พระองคจ์ะทรงช่วยให้ผมพบ
ทางของผม ◼
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เราเดนิทางจากกมัพูชามาพระวหิารฮ่องกง 
ประเทศจนีเพือ่ให้ลอราน้องสาวของหนู
ได้ผนึกกบัครอบครัวเรา หนูรู้สึกว่าพระ
วญิญาณอยู่ในสถานทีพ่เิศษน้ัน

โรซา พ.ี อายุ 9 ขวบ, กมัพูชา

หนา้น้ีของหนู

เม่ือหนูอายคุรบแปดขวบ คณุปู่ คณุย่ากบัเพือ่น
หลายคนมาร่วมบัพติศมาของหนู คณุพ่อให้บัพ
ติศมาและยนืยนัหนู ต่อจากน้ันหนูไปบริจาคผม 
30 เซนติเมตร ให้เดก็ทีป่่วยเป็นมะเร็ง วนัเกดิของ
หนูท�าให้หนูมีความสุขมาก!

ลาโวนา อาร์. อายุ 8 ขวบ, อนิโดนีเซีย

ผมกงัวลมากขณะทีรั่บบัพติศมา แต่เมื่อลงไปในน�้า ผมรู้สึก
ยนิดแีละมีความสุข

โธมสั บี. อายุ 8 ขวบ, อุรุกวยั

วนัหน่ึงในช้ันหนูก�าลงัอ่านหนังสืออยู่เงียบๆ 
ขณะคนอ่ืนเล่นเกมกระดาน พอระฆงัดงัพวกเขา
กว็างเกมไว้บนช้ันเหมือนเดมิและท�ารกไปหมด 
หนูเร่ิมท�าความสะอาด และไม่นานทุกคนกเ็ร่ิม

ช่วย หนูเป็นแสงสว่างโดยเป็นแบบอย่างทีด่ี

วนินี ดบัเบิลยู. อายุ 10 ขวบ, แคนาดา
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เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

โยเซฟถกูขายไปในอียิปต ์

พี่ๆ ของโยเซฟโกรธ พวกเขาไม่ตอ้งการให้ โยเซฟเป็นผู้น�าของพวก
เขา! พวกเขาขายท่านให้คนที่จะไปอียิปต ์และท่านกลายเป็นทาส

โยเซฟมีพี่ชาย 11 คน 
บิดาท่านให้เสือ้คลุมสีสัน
สวยงามแก่ท่าน พระผู้
เป็นเจ้าทรงบอกโยเซฟ
วา่ท่านจะเป็นผู้น�าพี่ชาย

ของท่าน
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แม้ ในยามยากล�าบากโยเซฟก็ยังวางใจพระผู้เป็นเจ้า และพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่
กับโยเซฟ โยเซฟกลายเป็นผู้น�าในอียิปต์! เมื่อท่านอายุมากขึน้ ท่านช่วยน�า
ครอบครวัท่านตามที่พระผู้เป็นเจ้าตรสัไว้

โยเซฟท�างานหนัก ท่าน
เลือกท�าส่ิงดแีม้เมื่อคน

อื่นพูดเรือ่งไม่จรงิเกี่ยวกับ
ท่านและจ�าคกุท่าน
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ฉันสามารถวางใจพระผู้เป็นเจ้าไดเ้ช่นเดยีวกับโยเซฟ ฉันสามารถเลือก
ส่ิงที่ถูกตอ้ง พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับฉันไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม ◼

จาก ปฐมกาล 37–41
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หน้าระบายสี

พระเยซตูรสั “จงตามเรามา”
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ลองพิจารณาสักครูถ่ึงนัยส�าคญั
ของการฟ้ืนคนืพระชนม์ ในการ

ขจัดข้อสงสัยทัง้หมดในคราวเดยีว
เกี่ยวกับอัตลักษณ์แท้จรงิของเยซู
แห่งนาซาเรธ็ การโตแ้ย้งเชิงปรชัญา 
และค�าถามของชีวติ หากพระเยซูฟ้ืน
คนืพระชนม์จรงิๆ ย่อมแสดงวา่
พระองคท์รงเป็นสัตภาวะแห่งสวรรค ์ 
ไม่มีมนุษย์คนใดมีพลังอ�านาจใน
ตนเองที่จะกลับมามีชีวติหลังจากตาย
ไปแล้ว เพราะวา่พระองคฟ้ื์นคนื
พระชนม์ พระเยซูจึงไม่ไดเ้ป็นเพียง
ช่างไม้ คร ูอาจารย์ หรอืศาสดา
พยากรณ์อย่างแน่นอน เพราะ
พระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์ พระเยซู
ตอ้งเป็นพระผู้เป็นเจ้า แม้พระบุตร
องคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา

ฉะน้ัน ส่ิงที่พระองคท์รงสอนจึง
เป็นความจรงิ เพราะพระผู้เป็นเจ้า
ตรสัเท็จไม่ได้

ฉะน้ัน พระองคจ์ึงทรงเป็นพระผู้
สรา้งแผ่นดนิโลก ดงัที่พระองคต์รสั

ฉะน้ัน สวรรค์และนรกจึงมีจริง 
ดังที่พระองค์ทรงสอน

ฉะน้ัน มี โลกแห่งวญิญาณซ่ึง
พระองคเ์สด็จไปเยือนหลังจาก
สิน้พระชนม์

ฉะน้ัน พระองคจ์ะเสด็จมาอีก
ครัง้ ดงัที่ทวยเทพกล่าว และจะทรง 
“ปกครองแผ่นดนิโลกดว้ยพระองค์
เอง” [หลักแห่งความเช่ือ 1:10]

ฉะน้ัน จึงมีการฟ้ืนคนืชีวติและการ
พิพากษาครัง้สุดท้ายส�าหรบัทุกคน

เพราะความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระครสิต ์ข้อสงสัยเรือ่ง
มหิทธิฤทธิ์ สรรพปรชีาญาณ และพระ
เมตตากรณุาของพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดา—ผู้ประทานพระบุตรองคเ์ดยีวที่
ถือก�าเนิดของพระองคเ์พื่อไถ่ โลก—
จึงไรเ้หตผุลทัง้สิน้ ข้อสงสัยเรือ่งความ
หมายและจุดประสงคข์องชีวติจึงไม่มี
มูลความจรงิ อันที่จรงิ พระเยซูครสิต์
คอืพระนามเดยีวหรอืหนทางเดยีว
ที่จะน�าความรอดมาสู่มนุษยชาติได ้
พระคณุของพระครสิตม์ีอยู่จรงิ ซ่ึงมี

ความเป็นจริง
ของการฟ้ืนคืน
พระชนม์
อันท่ีจริง พระเยซูคริสต์เป็น
พระนามเดียวหรือหนทางเดียวท่ี
ความรอดจะมาสู่มนุษยชาติได้

จนกว่าเราจะพบกนัอกี

ทัง้การให้อภัยและการช�าระคนบาปที่
กลับใจให้สะอาด ศรทัธาเป็นมากกวา่
พลังจินตนาการหรอืพลังสรา้งสรรค์
ทางจิตวทิยา มีความจรงิสูงสุดที่เป็น
สากล และมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่
ไม่เปลี่ยนแปลงบนพืน้ฐานของความ
เป็นจรงิ ดงัที่พระองคท์รงสอน

เพราะความเป็นจรงิของการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระครสิต ์การกลับ
ใจจากการฝ่าฝืนกฎและพระบัญญัติ
ของพระองคจ์ึงเป็นไปไดแ้ละเรง่
ดว่น ปาฏิหารยิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด
มีจรงิ ตามที่พระองคท์รงสัญญากับ
บรรดาสานุศิษย์วา่พวกเขาจะท�างาน
แบบเดยีวกันและแม้ยิ่งใหญ่กวา่น้ัน
ได ้ฐานะปุโรหิตของพระองคเ์ป็นพลัง
อ�านาจแท้จรงิที่ “ดแูลพระกิตตคิณุ
และถือกุญแจแห่งความลีล้ับของ
อาณาจักร, แม้กุญแจแห่งความรูเ้รือ่ง
พระผู้เป็นเจ้า. ฉะน้ัน, ในศาสนพิธี
ของฐานะปุโรหิตน้ี, พลังอ�านาจของ
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึง
แสดงให้ประจักษ์” [คพ. 84:19–20] 
เพราะความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระครสิต ์ความตายจึง
ไม่ ใช่จุดจบของเรา แม้ “ผิวหนัง [ของ
รา่งกายเรา] ถูกท�าลายไปอย่างน้ีแล้ว 
ในเน้ือหนัง [ของเรา] [เรา] จะเห็น
พระเจ้า” [โยบ 19:26] ◼

จากค�าปราศรยัทีก่ารประชุมใหญ่สามัญเดอืน
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